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নিবেদন 

নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাই- 
তেছে। পূর্বে সভাঙ্জগতের এমন এক অবস্থা ছিল যখন কেবল ধর্ম 

এবং ভাষ| ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা ছিল। ক্রমশঃ 
মানবসমাজ যে অবস্থায় আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র 

ধর্ম, ভাষ! ৪ সাঠিতা শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ববিধ অভাব মোচন 

হয়না । এখন বাহ জগতেন্র নিয়মগ্ডলি আবিষ্কীর করিয়। বৈজ্ঞানিকের! 

যে সমূদয় নৃতন বিষ্যার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন সেই বিজ্ঞানগমূহের সত্য- 
গুলি আপ্বত্ত করিতে না পারিলে মানবের যথেষ্ঠ অঙ্ঞত! থাকিয়া যায়। 

কাজেই বিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধো ভাবা ৪ সাহিতোর 
প্রতিদবম্্ী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্যতীত, বর্মন জগতের জীবন 

সংগ্রামোপধোগী বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য আধুনিক শিল্প প্রথ! 
এবং ব্যবসায়পদ্ধতিও শিক্ষা করা অবশ্য কর্তবা। ফলতঃ, বর্তমান 

যুগে বিজ্ঞান ও বাবসার শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিতোর সঙ্গে সমানভাবে 
প্রয়োজনীয় হইয়াছে । 

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাঁড়িয়াছে বটে; কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষা 

করিবার উপযোগী সমগ্র শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে । পুর্বে যে 

সময়ের মধ্যে ভাষ! ও সাহিতা প্রক্ততি শিক্ষা! করিয়। শিক্ষার্থী সংসারের 

জীবনদংগ্রামেপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত, 

এখনও তাহাকে দেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই আধুনিক কালের 

অনুরূপ উপকরণস্মূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধায়ন ও 
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অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালের চিন্তাজগতের প্রধান 
কার্ধ্য হইয়। পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে অন্ধ সময়ে বহু বিষয় আয়ত্ত 
করিতে পার! যায় সেরূপ প্রণালী অবলম্বন ন। করিলে আজকাল জীবনের 

উন্নতি আশা করা বুথা। আর, বাস্তবিক, সমর লাঘর করিয়। মঠুনবের 

শক্তিগুলি বহুবিধ কার্ধ্যে প্রয়োগ করিবার স্থৰিধা স্ষ্টির জন্যই প্রাচীন ও 

মধ্য যুগের অধ্যয়নপ্রণালী ও চিস্তাপদ্ধতি পরিহার করিয়! নৃতন নৃতন 
শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবৃত্তি জাগরিত 

হইয়াছে। 

স্থতর।ৎ অধ্যয়নের ষে প্রশ/লী অবলগ্বন করিয়। সংস্কৃত সাহিত্যের 

কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই চিরজীৰ্ন কাটিয়া! যাইত, অথব৷ 
সাতবৎসরবা।পী পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রঘুবংশের 

তপর্গ মাত্র কোনবূপে মুখস্থ করিবার শক্তি জন্মিত সেই প্রণালী 
এখন আর কোন মতেই কালোপযোগী হইতে পারে না। এমন এক 

শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় 

বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসের মধ্যে পরস্পর্সহায়ক সম্বন্ব 

প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার দ্বার৷ ভাব| ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাস।দি শিক্ষ। কনিবার 

সঙ্গে সজে ভাষা! ও সাহিতোো অধিকার লাভ হয়। 

এই শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবর্ণ স্পশিক্ষাছিতভ্তান্সেলর 
জুশ্মিন্ান্ প্রদর্ত হইয়াছে এবং মপ্রণীত জনানন্ন। . নামক 
বিবিধ প্রবন্ধ বিষয়ক গ্রন্থে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তাহারই 

বিশদ আলোচন! 'শ্পিক্ষাও্রপ 'লীল্র অন্তর্গত নৃতন এক গ্রন্থে 
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । | 

সেই প্রণালী ভাষালমূহে প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে নিয়ম অনু- 
সরণ করিতে হইবে সেই নিয়মগুলি আলোচনা করিয় ক্ভাম্মাস্পিচ্ষা) 
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নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে । ২্নস্ড্রুত- 

শ্পিল্ষা এবং ইহল্রাজ্কীম্পিম্কী। নাম দিয়! ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত 
যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের 
যুক্তিগুলি জ্ডাম্মাশ্পিল্কান্র সন্গিবেশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থথানি 

এই পুস্তকগুলির সাধারণ ভূমিকাস্বরূপ লিখিত । 
এই পুস্তকগুলিতে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা প্ররুত 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়! ফললাভ করা গিয়াছে । আশ! করা যায়, অন্তান্ত 

বিষয় শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিমাণ সংস্কৃত সাহিত্য বি, এ, 

পরীক্ষার জন্ত পাঠ করিতে হইয়! থাকে, এই প্রণালী অবলদ্বিত হইলে, 

সেই পরিমাণ আয়ত্ত করিতে সর্বসমেত পাচ বৎসরের অধিক লাগে 

না; ব্যাকরণের স্থত্র মুখস্ত না করিয়াও ভাষায় অধিকার জন্মে, এবং 

বাক্য রচনা প্রণালী অভ্যাস করিতে করিতেই উন্নত কাবা ও গণ্য 

সাহিত্যে প্রবেশ লাভ হয়। ভরস! করি, বিদ্বম্মগুলী একবার ইহার 

যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া! দেখিবেন। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যতীর্থ মহাশয় সংস্কত পুস্তকগুলি 

আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়। স্থানে স্থানে মাজ্জিত করিয়। দিয়াছেন । এজন্য 

উহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যাহার! এই পুস্তকগুলি বাবহার 

করিতে করিতে অসাবধানতা বা অজ্ঞতা প্রস্থত অথবা আলোচনা- 

প্রণালী-গত ভ্রমাদি ' লক্ষ্য করিবেন তাহারা অন্কুগ্রহপূর্বণক আমাকে 
জীনাইয়! সাহায্য করিলে উপকৃত ও বাধিত হইব। 

বৈশ।খ, ১৩১৮ সাল, কারার: শ্রীবিনযকুমার সরকার । 





পন্য অন্হ্পীভনন 
ক্রিয়ার বিবিধ বিশেষক 

প্রথম পরিচ্ছেদ-_সরল শব্দ 

প্রথম অধ্যায়--কাল ও স্থান বাচক 

দ্বিতীয় অধ্যায়-_-প্রকার ঝাচক 

চটি । পল্িম্পিষ্ট 

একপদী ক্রিয়। বিশেষকের বিশেষ ব্যবহার 

প্রথম পাঠ_-অথ 

দ্বিতীয়, --নন্থু 

তৃতীয় » __-অপি 
চতুর্থ , -_-খলু 

পঞ্চম ,, _ইতি 

যষ্ঠ ), --তাবং 

রঃ সপ্তম » _হি 

তৃতীয় অধ্যায়--অসমাপিকা ক্রিয়া 

প্রথম পাঠ-__তুং 

দ্বিতীয় ,», --নমুন্ 

তৃতীয় » বা 
চতুর্থ + -যপ, 

৮ 

৭ 

১৯ 

৯৯ 

১ 

১৩ 

১৩ 

১৬ 

৯৭ 



8/০ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__-সমাসযুক্ত শব্দ-অব্যয়ীভাব 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_বিভক্তিযুক্ত শব্দ 

প্রথম অধ্যায়- তৃতীয়! বিভক্তি 

প্রথম পা১ বগা পুহাপজ 

দ্বিতীয় , -ব্যগুনান্ত পুংলিঙ্গ 

তৃতীয় , সর্বনাম পুংলিঙ্গ 

চতুর্থ » _স্ত্রীলিঙ্গ 
(ক) স্বরান্ত বিশেষ্য 

(খ) ব্যগুনান্ত বিশেদ্য 

(গ) সর্বনাম 

পঞ্চম, --ক্রীবলিঙ্জ ... 
(ক) স্বরান্ত বিশেষা 

(খ) বাঞ্নান্ত বিশেষ্য 

(গ) সর্বনাম 

চ্ছ। পল্িম্পিষ্ 

বাচ্য পরিবর্তন 

পথম অধ্যায় ও ক্বৎ 

প্রথম পাঁঠ--পুংলিঙ্গ কশ্ম 

দ্বিতীয় , --স্ত্রীলিঙ্গ কর্ম 
তৃতীয় » __ক্লীবলিঙ্গ কর্ণ 
চতুর্থ ,, -_ভাববাচ্য 

২৩ 

০০০ 

৬ 

২ম 

৩২ 

৬)৩ 

৩৭ 



৩)০ 

দ্বিতীয় অধ্যায়--বর্তমান কাল 

প্রথম পাঠ-__কম্মবাচ্য 

দ্বিতীয় , __ভাববাচ্য 

তৃতীয় অধ্যায় _লোট্ বিভক্তি , 
“ প্রথম পাঠ-__কম্মবাচ্য ... 

দ্বিতীয় , -_-ভাববাচ্য .. 

চতুর্থ অধ্যায়-_ল্ট্ বিভক্তি 
প্রথম পাঠ__কশম্মবাচ্য ... 

দ্বিতীয় , --ভাববাচ্য ... 

পঞ্চম অধ্যায় _তব্য, অনায়, ষ 

প্রথম পাঠ-_পুখলিঙ্গ কম্ম 

দ্িতীয় , --স্ত্রীলিঙ্গ কম্ম 

তুতীয় », --ক্লীবলিগ্গ কম্ম 

দ্বিতায় নিনিরিগ রাডার স্পল্রিজল্্ 
তৃতায় অধ্যায়__-পঞ্চমী বিভক্তি 

প্রথম পাঠ-_ন্বরাস্ত পুংলিঙ্গ 

দ্বিতীয় » __ব্যগ্জনান্ত পুংলিঙ্গ 

তৃতীয় » __ সর্বনাম পুংলিঙ্গ 

চতুর্থ »» _-ম ্রীলিঙগ 

পঞ্চম » __ক্লীবলিঙ্গ 

ধ্ঠ-_তলাজ্রিত্ভ্য নি রনী 

৪৬ 

৪৮ 

৫২ 

৫৪ 

৫৫ 

৫৬ 

€৭ 

৫৮৮ 

৬৮৮ 

৭৯ 

৭৪8 

৭৫ 

৭৮. 

৮২ 



4৩ 

চতুর্থ অধ্যায়-চতুর্থা বিভক্তি 
প্রথম পাঠ-_স্বরাস্ত পুংলিঙ্গ ... নি ৮৭ 

দ্বিতীয় » -_অন্যান্য পুৎ্লিক্ষ ... 9: ৮৯ 

তৃতীয় » €১) স্ত্রীলিঙ্গ "০" ০০৮0 ৯১ 

(২) ব্লীবলিঙ্গ রডের | ৯২ 

চতুর্থ » --চতুর্থ বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ... ৯৩ 

পঞ্চম অধ্যায়-__-সপ্তমী বিভক্তি 

প্রথম পাঠ-_ন্বরান্ত পুংলিঙ্গ ... “1 ৯৬ 
দ্বিতীয় » --অন্যান্য পুংলিঙ্গ ... যি ৯৭ 

তৃতীয় , _-৫১) স্্বীলিঙঈগ নী ৯ম 

(২) ক্লীবলিঙ্গ 8 

চতুর্থ » -- সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ... ১০১ 

পঞ্চম , _-ভ্লাক্িত্ড্য স্পশ্িচস্ললি১, 



হলভ্উ অন্তহ্পীকলন্স 
কারক সমুহের বিবিধ বিশেষক 

প্রথম পরিচ্ছেদ-__সরল শব্দ 
প্রথম অধ্যায়-_-কদন্ত বিশেষণ 

দ্বিতীয় অধ্যায়-__-তদ্ধিত বিশেষণ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ___সমাসযুক্ত শব্দ - 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ _বিভক্তিযুক্ত কত শব্দ__যটীবিভক্তি 
প্রথম পাঠ--শ্বরাস্ত পৃৎলিঙ্গ 

দ্বিতীয় ,, __অন্যান্য পুলি ".. 

তৃতীয় ,», __স্ত্রীলি্গ 
চতুর্থ », __ব্লীবলিঙ্গ 
পঞ্চম ,, __ষঠী বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টাস্ত 

জ্। সনভ্িম্পিষ্ 

(১) পতি 

(২) সখি 

(৩) গো 

(৪) ভিষজ 

(৫) যুবন্ 

(৬) পথিন্ 

(৭) পুঅস্ 

৯৯১ 

৯১০) 

৯২৫ 

১২০৮ 

১২৯ 

৬১৩০ 

১৩২ 

১৯৩৫ 



৮০ 

দ্বিতীয় অধ্যায়__স্ত্রীলিঙ্গশব্দ :** ১৩৮ 
(১) স্সী রঃ রঃ 

(২) 

(৩) অপ, 

(৪) পুর, 

(৫) দিব, 

(৬) দিশ্ 
(৭) আশীস্ 

তৃতীয় অধ্যায়__ক্লীবলিঙ্গঈশব্দ :.. ১৪২ 
(১) অক্ষি "** 

(২) কর্তৃ 
(৩) নামন, 

(৪) অহন, 

(৫) পায়িন, 

131 ] 

থখ্যাবাঁচক শব “৯৪৪ চতুর্থ অধ্যায় 
(১) ছি 

(২) ত্র 

(৩) চতুর, 

(৪) পঞ্চন, 

(৫) যষৃ 

(৬) 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ_শুলাভ্রিত্ভ্য স্পন্টিচ্ম্্ ১৪ 



সৎক্কত শিক্ষা-_তৃতীয় ভাগ 
পঞ্চম অনুশীলন 

ক্রিন্সান্র ন্বিন্বিল্ন ন্বিস্পেজ্লম্ক 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

সরল পদ 

প্রথম অধ্যায় 

গাল ২৩৩ তাম্নজলপচ্িক্য 

১। কজন: ভিবাম লীন্রল্নু-_খধিগণ চিরকাল জীবিত থাকুন। 

নানক: মহন লঘ ঘক্লি-_বালক বারবার মেঘ 

দেখিতেছে। 

লালিজ্সা ক্সলীছয' ন্গন্হনি--বালিকা পুনঃপুনঃ ক্রন্দন 

করিতেছে । 

ান্ত: জহালিন্ ক্সাবজ্জছনি- সাধু কদাচিৎ আসেন । 

লঙ্ম' ক্মীঅত: ভ্বব্ত্ি-_রাত্রিতে ওষধিসমূহ প্রজ্বলিত 

হয় । 
'্মহিন: জাভালি অহা: হৃক্কুনি আ-_অগ্নি ততক্ষণই কান্টসমূহ 

দগ্ধ করিল। 



( ২ ) 

লি লহন্বস্বন্নি ক্ম__ততক্ষণাঁ তরুসমূহ কম্পিত 

হইতেছিল। 
কিয়ন: সাল: তন্নিম্তন্নি__-শিশুগণ প্রাতঃকালে উখিত হয়। 

মান: বার্থ বুভান্ সতন্লি__সাধুর। সন্ধ্যাকালে বেদ পাঠ 

করেন। 
স্সহ্াা লল্ক্ন্বাহ্ত্য: হালিহ্ঘন্নি-__অদা ব্রক্মচারীরা গমন 

করিবেন । 

দত্ত; অ:ঃ অল্জন বান: পুর্বদিন তিনি পর্বত গমন 
0 করিলেন । 

স্ন্ত্য: ভরা ক্স সছ্সালি-_-আর একদিন তোমাকে আমি 
মা প্রশ্ন করিব । 
জলা ল স্সামলিম্মমি-__-কবে তুমি আসিবে। 

নহা ভ্রান্জা: ন্দীভিজ্বন্নি--সেই সময়ে বালকের! খেলা 
করিবে। 

ঘলনম্ নৃত্বি: আ.লিস্ব হছল- বৃদ্ধি ও স্মৃতি এক সঙ্গে বৃদ্ধি 

0. প্রাপ্ত হয়। 
দ্স্ভুলা তল ব্তন্ বাক্ছ-_-এখন তুমি গুহগমন কর। টি 

বাক্সন স্লুহ্ত ল্সঘন_ সম্প্রতি হৃদয় ব্যথা প্রাপ্ত হইতেছে । 

বুল: অহা হযানন্লীমলন্নি-_মুনিগণ সর্বদা দয়ালু 

হয়েন। 

দ্জীজ্দ: জন্ কৃংহন্বজৰ:-_পুত্রশোক একবার দুঃখকর । 



(৩) 

আাজন্ ক্সলা ল বিল লানন্ নবনত্__যে পধান্ত সে না 
মরে সেই পথ্যন্ত তাহাকে সেবা কর। 

_ অন্ত ল্য হখন্ল ব্-_পুর্বববর্ষে নদীসমূহ বদ্ধিত হইয়াছিল । 

ত্বহা জলন্গী হাজা লননি ব্ম__পূর্ববকালে জনক রাজা 

ছিলেন। 

২। স্সল ভুলা লিনবন্তি--এখানে মুনিগণ বাস কারেন। 

নল ন্ধ নাক্ছন্নি-_সেখানে কাহার! যাইতেছে। 

ঘ্বচ্মাবি জ্বল আ্ৰনন্ন- পুস্পসমূহ কোণায় শ্েতবর্ণ প্রাপ্ত 

হযু। 
অজ্মল নিন্লাব: দুজিলা:--সকল স্থানে বিদ্বানেরা পুজিত। 
অনন্বন্ন: ন্ট লীহ্ন্ন--ধনবাঁনের! এই জগতে হুখা থাকেন । 

আক্বিজ্যা: হল আক্মান্ি লন্ন--ধার্ট্িংকর। পরজগতে মঙ্গল 
লাভ করেন। 

সান: ঘূগ্য: সান্ধ ্বীলন-__প্রাতঃকালে সুষ্য পুর্ববাদকে দাপ্ত 

১ হয়। 

». সপ্ত: কৃছ্িক্যন্বিসমী বল্ ভনুক্দ দনিশুন-_ রঘু দক্ষিণবিজযী 

হইয়া! উত্তরদিকে যাত্রা করিতেছেন । 

ঘা কহ: দর্ৰজ্্ অক্ছনি-_সন্ধ্যাকালে সুধ্য পশ্চিমে গমন 

১৮, : করে। 

সন্তু ঘুহ: ঘঞভরবি হু্নহাক'__সন্সুখে এ দেবদারু দেখিতেছ। 



(৪ ) 

বলন্মন: কিন: জ্বব্লনি- চারিদিকে অগ্নি ভ্বলিত্তেছে। 

স্মাহান্ নহ্নব্বিন্তন্টি-_সম্ম.খে বৃক্ষমূহ রহিয়ছে । 

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাকারচন: 
কর-ন্িহায, ভ্তিবান্, হক্রন্. লী, ভুত. জকালিন্, লঙ্কা" 
্বন:. লহা:, ঘছলি, জন্, জাত, সান:, আব, ন্সন্যাতযু:, ঘইত্ু: 
যুনঘন্, মহা, জান, গ্মন্তুলা, দান্দ্, ভহৃজ্, দন্সক্গু। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

এপব্কাল-বাড্ক্ু 

১। জবা: জ্দন্িনি ভন্দননি _ম্বগ ভঠাৎ লক্ষপ্রদান করে। 

লালনা: জান ল লিগন্নল-_মানবগণ হঠাৎ মরে না। 

ন্ কলাম ব্মন্হন__ছুগ্ হঠাৎ নির্গত হইতেছে । 

ঘঘা: লিহ: ভঘন্লি__সর্পসমূহ বক্র ভাবে গমন করে। 

স্সঘা_ঘালি লিম্তনি-_এ ব্যক্তিটা বক্রভাবে রহিয়াছে 
অঘা ব্সঘ অন্ন: লঘা ল ক্সদি-_যেমন ইনি বন্ধু তেমন তুমিও। 

বতৰা; লক্বন্রা আন্াব্যি বুক্জন্নি-_গৃহাস্থেরা সনবপ্রকার 
মঙ্গল কামনা করে। 

ত্া হিলালি বক্ছ্ন্লি-_এইভাবে দিনসমূহ যাইতেছে । 

মার শবক্ড-_শীঘ এস। 
অনেক কিিন্রক্ন-_সন্বর মরিয়। যাঁও। 

লিদ জাস্' সান আঁ_তোমর! দুইজন শীঘ্র কার্য আরন্ত 
কর। 

অন্কমা স্স্ন স্বললা ন্বলী জ্প-_হঠাত আমি চৈতন্য লাভ 

করিলাম। 
বিচ্ক: ইসন্ স্বঘলি-_-শিশু ঈষৎ হাসা করিতেছে । 

মলান্দ তহ্য' জন্জ দিন্র-_ঈষ উষ্ণজল পাঁন কর। 



( ৬ ) 

জঙ্থ সান: অভ্রন _কেন প্রণয় বর্দিত হয় 

ন নুরী ব্মিনা:---তাহারা মৌনভাবে ছিল। 

বিশ্ক: সবস্থা নত্সনি বম-_সিংহ হঠাঁ গন করিল। 
নূল লালনীওপ লব্ষ স্সাল:__নিশ্চয় এই মানুষটা মরণ 

প্রাপ্ত হইয়াছে। 

নন হন মাদন- সে এইজপ বলে। 

ঘা লিচ্যা বুলি --এ ব্যক্তি মিথ্যা বলে। 

বত্বিলন্ন: তাল: দা বমন্নি_ বুদ্ধিমানেরা ধীরে কার্ধ্য 
সমাধা করেন। 

স্যন্মা-অল্লিঝন্নি-_ভত্যেরা বাহিরে বাস করে । 
্সম্ঘ ল লী ম্ছুর্নি_অনন্তর সে তীর্থগমন করিতেছে । 

মল্পাঘুকন: সাতৃলঘনি আ-_মভাপুকুথ প্রীদুভূতি হইলেন 
ল্ন্হলা: লপ্মলিষ্ুজ: ক্সানিমনলি_ চন্দ মেঘবিমুক্ত ভইয়া 

আবিভতি ভউতেছে । 
ভব হন প্রন্থা:-_সেইটাই ধন্ম। 
ক্সলিঘি: সলুৰতি দুত:-_অতিথি শত্রু ভইলেপ পুজ্য | 

ক্সল: ক্স নানি- এই জন্য আমি বলিতেছি । 

অল: জ্াদ্বুক্সা লিন্তক্জা মনন্নি-_-যেহেতু কাপুরুষেরা 

শিন্দুক হয় । 

মন: ক্স ভু নিনালি- -সেইজন্য আমি ইহ। পান করিতেছি । 

জপ্ত স্তর শ্রম্না নালন--কেন ইনি বুথ! বলিতেছেন । 



চি সন 

বুনি নিক্সামিন: লন্ ঘ বজ্জনি__এইরপ বিজ্ঞাপিত হই 
সে গমন করিল । 

: ্বনহানন:__সে পুনরায় আসিল। 

২। নিম্বলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচন! 

কর- দহিনি, ক্লান্দ্, গক্লায. নিহ:. আন্ত, অগ্রা, লঘা, অজ্রম্া, 
বুম, নদ, লহিল, ছিদ', থন্থঘা, জলন্. ললানদ্, নুম্থী, সস্তা, 
নূল হর্ন, হন, লিহ্যা, হল, লঙ্টি:, কসঘ. দাত, ক্সানি:, ক্সমি, 
সরল: ঘন:, স্তন: লন:, ভ্রঘা, স্সাহান্, হুলি, বল: । 



চ। পরিশিষ্ট 

একপদী ক্রিযাবিশেষণের বিবিধ ব্যবহার 

প্রথম পাঠ_-অথ 
১। মঙ্গল সুচক 

স্সগ্লালী লক্ষ জিল্মাবা__ এখন ব্রহ্ম সন্ন্ধে প্রন 

স্সঘ জনি: ম্ন্স' ক্সা্লন--কবি এখন গ্রন্ত আরম্ত 

করিতেছেন । 

ক্স স্া্লানিলাস্ত: লম্মুদব্সিল:__ এখন হরপার্ববতী বিবাহ 
সমুপস্থিত । 

২। অনন্তর 

সমর আছহ্বব্তন্নম্মান্ নিজীবালান্- অনন্তর ব্যাধ ততডল- 
কণা বিকিরণ করিল । 

ক্সঘর হাল: ঘীলা তন্বস্কনল-_অনন্তর রাম সীতাকে বিবাহ 

করিতেছেন । 

ক্স শীদ: ঘনুং জুম্বনি জ- অনন্তর গোপ ধেনুসমূহ মুক্ত 
করিল। 

৩। আর্ত 

ক্সআান্ নল নহালি--তবে আমি তাহাকে বলি। 

কসর জী$য ভ্িনীঘ:-_-এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে? 



৪1 প্রশ্ন 

গসঘ ব্বী লা ঘনিম্মন-কে আমাকে সেব। করিবে ? 

সম ঘক্জধল মন:__সে কোথায় গেল £ 

৫ | এবং 

হালী$মছ্কাব্য; নল হক্ছন:_-রাম এবং লক্ষ্মণ বনগমন 

করিতেছেন । 

যুষ্নান্ ক্স্র ক্তনান্ তীব্র: কৃন্নল:__গুণবান এবং রূপবান্ 
[লোক ছুলভি। 

৬। সম্মতি সূচক 

প্র। জন্য স্বছিলন্বান্ ১-কাধ্য শেষ করিয়াছ ? 

উ। ক্সঘন্ষি_হা। 

প্র। ইন্না; দুলিলা: ১_দেবগণ কি পূজিত 2 

উ। ক্সস জ্ি-_-হা । 

দ্বিতীয় পাঠ-_নন্ু 

১। প্রশ্ন 

ললু জিহ্যক্ন্' ভভন্বান্ ১-শিশু কি চন্দ্র দেখিয়াছে 2 

ললু আবী লা ত্ত্বলি ভৃত্য কি ভার বহন করে ? 

২। অবধারণ-- 

ন নন ঘলালি ভ্ুলন্বান_-সেই নিশ্চয় ধন অপহরণ 

করিয়াছে । 



( ১০ ) 

ননু ভরত মন্িচ্ছনি-_নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে । 
ন লনু স্াঘলীয়া:__তাহারা নিশ্চয়ই শ্রাথনীয়। 

৩। অন্ুনয়-_ 

নলু লা দনিলীহ্্-- অনুগ্রহ করিয়া! আমার প্রতি সন্তুষ্ট 

হউন । 

লু নুন সন্িত্__অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে প্রবেশ কর। 
লন নান্ নিজজ্ব- _মনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা কর । 

তৃতীয় পাঠ---অপি 

০ 

সি ম্ান্ক্ সান: ১ বালক কি আসিয়াছে 2 

ক্সতি ভুলি: লান্ ঘ্ন্ডরলি মুনি কি তাহাদিগকে প্রশ্ন 
করিতেছেন ১ 

ক্সনি বুক্: লা চলি দঘল্প: গুরু কি তোমার প্রতি প্রসন্ন? 

২। এমন কি--- 

লিচ্সাজিলা ক্সণি সন হল্লন্বাতা-_নির্ববাসিতা হইলেও আমি 

রক্ষণীয়। 

সুলিষ্ভিবীওপি লিত্সা লামিনল্রান্__এমন কি যুধিষ্িরও মিথ্য। 
বলিয়াছিলেন। 



৩। এবং- সমুচ্চয়-_ 

ক্স ব্সদি জুলিললীত বানন্রান--এবং আমিও মুনির নিকট 
গমন করিলাম । 

-ম্্রাক্জা ক্সনি কৃহিলনন্ন:_-বালকগণও রোদন করিয়াছিল । 

চতুর্থ পাঠ__খলু 

১। জিজ্ঞ্াসা-__ 

জব; ব্ৰন্তু ক্সাবজ্ছনি কে জাসিতেছে ? 

জপ রন্তু হলনূজ্জাহ্্ __-এই কাধ্য কেন ১ 

২। অন্ুনর-_ 

ন ব্বব্তু ন বত্রব্--তাহাঁকে সেবা করিও না। 

লা ব্নত্তু দ্ৃক্ছ- অনুগ্রহ করিয়। আমাকে জিজ্ঞাসা কর। 

সু ব্ন্তু হলান্ ভ্রলান্ জন্নান_-তোমর! অনুগ্রহ করিয়া এই 
বৃক্ষগুলি কর্তন কর! 

৩। নিশ্চয় -_- 

স্ব বব ল্গাদু্ন:-_-তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ | 

হানব্মী ব্লু কুলযল্গ:-__রাবণ নিশ্চয়ই দেবশক্র। 



ঃ ( ১২) 

পঞ্চম পাঠ ইতি 

১। হেতু 

লিল স্সত্বিত্ালি ভলি ক্স নূলিক্কা তক্ছালি-_ চিত্রাঙ্কন 

করিব বলিয়। তুলিকা ইচ্ছা করি। 

মিলা লি ন ভ্ব্ন নজ্সলি-__পিতা বলিয়া তিনি পুত্রকে 
ভগসিনা করিতেছেন । 

২। প্রকার-_ 

ক্সাস্মলনীভা ল ললন্ত হুনি ল হজান্ধী বান:_আশ্রমের কষ্ট 
ন। হউক এজন্য তিনি একাকী গমন করিলেন । 

লি সঘল; লব: ললাম: _এই প্রকারে প্রথম সর্গ সমাপ্ত 
হইল । 

ভ্ালি বিলালি বাক্ছুন্নি- এই প্রকারে দিন সকল যাইতেছে । 

৩। ইহা--উক্ত বিষয়-_ 

স্সনীওস শ্রহালি “ জন্নহ্ম: লত্ত্তী লিন ” ভুলি- এই জন্যই 
আমি 'নিত্যসঞ্চয় কন্বা" ইত্যাদি বলিতেছি। 

বলি ভ্রিত্বাদিলী কমি: নুষ্ধাী ভ্িন:-_এইরপ বিজ্ঞাপিত 

হয়৷ খষি মৌনী হইলেন । 



( ১৩ ) 

ষষ্ঠ পাঠ-_তাবৎ 
১। প্রথমে 

নান্বন্ হর্ ঈল্ল্ত্ৰ - প্রথমে এইটা দেখ । 
ব লানন্ লীঘ মক্ছুনি__সে প্রথম তীর্থ গমন করিল |, 

২। ইতিমধ্যে. 

ক্স লানন্ ভর দগ্তআালি-_-আমি ইতিমাধ্য বুক্ষ দেখি । 

৩। সেই পধ্যন্ত-_ 

আান্রভুষী সীননি লানন্ স্সন্ন' হনম্ল--যে পধান্ত ইনি জাবিত 

আছেন সেই পরধান্ত ইই।কে সেবা কর 

সপ্তম পাঠ- -হি 
১। হেতু - 

ল লন্াঘুদন হন, ভি নন্ল্াহসাহি দরকীনকাহকাঘন্বালি__ 

তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ_যেহেতু তাহার কাব্যসমূহ 
পরোপক।র সাধক । 

২। নিশ্চয়. 

লঙ্বি বন্কজ্াং নসজন্ ব্ললহ্: ভ্রলান্মব জানি নিশ্চয়ই 
সহকারকে ত্যাগ করিয়া ভ্রমর বুক্ষান্তর ইচ্ছা] করে না। 

৩। কেবলমাত্র 

বুভ্তা্ি অহ্তিলান্ হিগন্মি-_যুটেরাই কেবল পগ্ডিতদিগকে 
হিংসা করে। 



ভুতীয় অধ্যায় 

অসজ্নম্মামস্সিহী ভন 

প্রথম পাঠ--তুং 

মান: হনব স্সন্তিন্' জল্ছলি- সাধু দে অচ্চনা করিতে ইচ্ছ! 
করেন । 

হমবা হান্ভ' জ: ললগ্র: ১ স্বর্গ ইচ্ছা করিতে কে সমর্থ ১ 
বালসনালা' উলিন্ত্' জী ল ্দান্রুলি £- রাজপানা দেখিতে কে 

ইচ্ছা করে না 2 

জজী কুলি দন্ত, ঈন্ছন-_কুষক ভূমি কর্ণণ করিতে চেষ্ট 

করিতেছে । 

স্বান্ধন্ধ: ন্দন্হিন্' ্সাহলিজ্জন-_ব।লকটা কদিতে আরম্ত 

করিবে । 

লিল্ভী মত্জিন্ব' আহজ্ৰ:__সিংহ গভ্ভন করিতে আরম্ভ করিল। 
ব্যবসা: লা নী" স্সলঘা:---ভৃত্যেরা ভার বহন করিতে 

অসমর্থ । 

নীহা; অও্জন ল্গলিন্ নভ্ুন্ল আ-_বারেরা পর্বত অতিক্রম 

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

আালবা: লন্বুু নবীন" অলন্রন্ন:--বানরেরা সমুদ্র পার হইতে 

বত্ত করিয়াছিল । 
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দক্ভিনা: সাক্লাব্মি বাঞ্িন্ব ঘন্থে'_-পগ্ডিতেরা শাস্্সমূহ 

আলোচনা করিতে পটু। 
লা লান্ব' ল লস্ভন- আমাকে রক্ষ। করিবার জন্য সে চেষ্টা 

করিতেছে । 

হাসআালী নিন হাসা মনল রাজধানী স্থাপন করিবার 

জন্য রাঁজী যত্র করিতেছেন । 

বত হান্ন ন্ান্নজ্জা ঘানন:__গুহ গমন করিবার জন্য বাঁলক- 

দ্বয় ধাবিত হইতেছে । 

কান্বা ভন্ন' হাল: ল্ক্রালাজাল:_ রাবণকে হনন করিবার জন্য 

রাম লঙ্কায় আসিয়াছেন । 

লি ন্সান্ন্নু মিহ্য: বর্ন বাক্ফছ্লি-_সমিধ আহরণ করিবার 
জন্য শিষ্য বন গমন করিতেছেন । 

নীহান্ ক্বনিন্ব জনবগ্র: শন্যাল্ ন্রিব্বন্নি-_-বীরদিগকে প্রশংস! 
করিবার জন্য কবিগণ গ্রন্থ লিখেন। 

লন্বাহিত্ছ: হীন্থা জু ু ক' হ্ন্ন-__বক্গচারীর| দীক্ষ। লাভ 

করিবার জন্য গুরুগণকে সেবা করেন । 

দব্তিলা: লঙ্গ হ্বীনিন্ত' ল হুজ্জন্নি--পপ্ডিতেরা নষ্ট শোচন! 

করিতে ইচ্ছা! করেন না| 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। এক একটী বাক্য রচনা 

কর-_লম্সিন্ব, লিন, বনিন্্', নিন ভ্্বাহিন্ব, নীভু,', 

বনু, আনব? স্লান্, জন, মূ, ব্আন্ব” দান, ন্সথীন্ত, 
হীকিন্' লীন, সিন জন্ম", সঙ্গ, হআনু, বন, আ্সাক্মঘিন', 
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খিছিন্ব, জিন, দলঙ্গ, আাছিনু' লী, জিন, হীন, হু" 

লীন্রিন্ব, দুলঘিন্ত', নস্তীন্ত, জলন্ত । 

দ্বিতীয় পাঠ-_ণমুন্ 

' আান্সজ্গী জাল ভাল স্সালজ্ছবলি _বালকটা হাসিয়৷ হাসির! 

আসিতেছে । 

নগ্ষি্গা; নলিন্ুজলালি স্বাত স্বান ক্সহন্নি--পথিকগণ পক্ষি 

কুজনসমূহ শ্রবণ করিয়। করিয়। ভমণ করিতেছে । 

ক্স নন্ন্লান্ন বমাৰ আাৰ লীহ__আমি সেই বু্তান্ত স্মরণ 

করিয়। করিয়া আনন্দিত হইতেছি। 

লা: তল বঙ্গ ব্রা শক্ছন্তি-_মেঘসমূহ পর্ববতকে স্পর্শ 
করিয়। করিয়। যাইতেছে । 

লালন্রা: জাঘুল্ বন ত্র তল্পনা লন্বন্নি-_মানবের! সাধুদিগকে 
সেবা! করিয়া করিয়া উন্নত হয়। 

শ্িঙ্য: ভৰ ভন ব্বাঘলি-_শিশু রুগ্ন ভইয়! হইয়া ক্ষীণ 

হইতেছে। 

নিন: ভ্ধহ জলিল _নির্ধন কষ্ট করিয়া! করিয়া মরে । 

ন্বীক্া: গ্বাব্জান্ছি মল লল পব্তিলা লত্রব্নি-_-লোকেরা শাস্ত্র 
সমূহ অভ্যাস করিয়। করিয়া পণ্ডিত হয়। 

ব্ব্ত' স্ব কস্লধাথিল: জি জলন্ন_ চেষ্টা করিয়া! করিয়া 
অধ্যবসায়ীরা শক্তি লাভ করে। 
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ক্সন্ন বব কবজ হীমী আহ হ্মমল__অন্ন ভক্ষণ করিয়া করিয়! 

রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিবে । 
চাল লাল লাল সিহ্সা তাহা লনন্নি-_-অধ্যাপককে 

সম্মান করিয়া করিয়া শিষ্যের উদার হয়। 

ক্যন্ নাউ বান্ট' জন্লা জতীহ: লন্বলি---ভূত্যকে নিন্দা করিয়া 
করিয়া কর্তী কঠোর হন । 

কৃনান্ নিজ লিল সন্ধা; লক্তান্নীলনন্নি-_ দূর্ববলদিগকে 
ক্ষমা করিয়! করিয়া শক্তেরা মহান্ হয় । 

দল্মনা: লন ্র ঘললন্লা সানা:__পর্ববতসমূহ ক্ষয় হইয়া 
হইয়া সমতল হইয়াছে 

নহী" লুন্ জু'জ লম্নালি ল্তমালি-__নদী দেখিয়া! দেখিয়া! নয়ন 
তৃপ্ত। 

নিজ: জন জন লানং লন্হিনন্নান্-_শিশু হাসিয়া হাসিয়া 
মাতাকে আনন্দিত করিয়াছে । 

২। নিন্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা 

কর--জন্ত্, কহ, লিন, মিছ, হজ, সত্র'ঃ অর, ম্সম্, অন্ধ, 

যো, দল, নভও জ্ঘ। 

তৃতীয় পাঠ_ত্বা 

১। ব কষা ন্ধনা ভন দিনলি_-সে খণ করিয়া ঘৃত পান করে । 

সই ক্সল ব্মিন্বা জ্বাস্স' আালি-__আমি এখানে থাকির! 

কাধ্য করিতেছি! 
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বানা নব ক্সামক্জ্বলি-_স্নান করিয়া সে আসিতেছে । 

অলহন্ন্য নল লিমন্নি-ধন দান করিরা তাহারা গবব 
করে না। 

ঘান্ব ভদ্ছা সই ঘ্বন্দিল:_সাধুকে দেখিয়া আমি 
পুলকিত । 

সল্ল লিলা ঘলাদলি: সীলন--শক্রদিগকে জয় করিয়া 

সেনাপতি শোভিত হইতেছেন । 

ব্তক্্ জনা ক্স ব্ত্াহিহ্ঘালি-__গুভ গমন করিয়া অন ভক্ষণ 

বুক ব্বতিতলা সর্ট ্ দান:__গুরুকে সেব। করিয়। আমি বর 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 

অন্ন বুধ বালা ন্ান:-_ধেনু মোচন কিয়া রাজা চলিলেন। 

দুক্বাজ দত্যিলা বিগ: ্দীভূলি- পুস্তক পাঠ করিয়া শিশু 

খেল! করিতেছে । 

ন ছু স্থন্ভা হাল স্সামজ্জছ__তাহাকে ইভা জিজ্ঞাসা করিয়া 

শীঘ এস। 

বস্োলি বক্তা ্সবিন: বন্তৃন্ঞ:-গৃহসমুহ দগ্ধ করিয়া অগ্নি 

সন্তুষ্ট । 

ৰানব্থ স্বলা হাল: দন্সান্ন্দীন-__রাবণকে হনন করিয়া রাম 
ফিরিতেছেন। 

লল ভনিলা স্সষ্উ ভু ব্যিজিলন্বান্--সেখানে বাস করিয়া 
আমি উহা শিখিয়াছি। 
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জন্ কিতা জা জহ লন্জন্রলী- সর্ববদ। কীদির। সে ইহা 
লাভ করিয়াছে । 

অল লন্ত্বা জী নল লিশ্তলি--ধন লাভ করিয়া কেহই 

থাকে না। 
লন্ুহু লন্মিলা হন্্া: দাভিলা:-__সমুদ্র মন্তন করির। দেবগণ 

পাড়িত। 

বল নিচ্ছা ম্বিলাব্সি ন্ল-_গৃহ প্রবেশ করিয়। চিত্রসমূহ 
দেখ । 

লাৰ ভহ্রা এত: জ্ান্ন:__ভার বহন করিয়া ভূস্য ক্লান্ত । 

তর কা সী" স্যানন্না্__কপ। বলিয়! শীঘ্র ফিরিয়া 
এস। 

মল্তান্নল স্পিন ভহ্কা ভন্রলাননন্নি--সভান্কে আতর 

করিয়। দারিদ্রের! উন্নত হয় । 

২। নিম্নলিখিত শন্দ গুলি ব্যবহার করিয়। এক একটা বাক্য রচন! 

কর - জ্জুসিনা, ক্সম্তবিলা, ভ্নন্বিলা, ভমিতা, ভ্তরলা, পু 

হথিলা, লিলসিলা, লিলা, মিলা, দলিত, নভিব্া, 

লালিলা, লিলা, জীলিলা, মিলিলা; আভিলা, আলা, 

লিলা, ভ্তন্া, আনি । 
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চতুর্থ পাঠ__যপ, 

১। ব্রত সনি ক্স লাল সব্ঘলিলনান্-_গুহ প্রবেশ করিয়া 

মাতাকে প্রণাম করিলাম । 

লামা লব্জুত্স অহ্তিলা: ন্বিব্রন্নি-ভাষা সংস্কত করিয়া 
পণ্ডিতের লেখেন। 

স্জ্জানি ন্সা্সায় নাল্রব্জা লীহন্ন-_পৃম্প আত্রাণ করিয়! 

বালকেরা আনন্দিত হয়। 

ন দহ্যিতন্য ক্স ই ভদ্ধানান্-_তীভাকে প্রণাম করিয়া আমি 
5 ইহ! বলিলাম | 

রান লিজিন্ ব্ঘু ভ্ালন- শক্রকে জর করিয়। রবু দীপু 
হইতেছেন। 

জাব্রাহ্ি স্সনীন্স ক্সতি ভীল্গা জরুনা:__শাস্্ পাঠ করিয়াও 

লোকেরা মুর্খ । 

মিহ্' ক্ান্তন্ম মিনা ঘল্লুস্ত:--শিশুকে আদর করিয়া পিতা সন্থষট। 

স্রা₹ ভন্মন্য ভধ অস্টিনজ্জুলি__দ্বার উন্মোচন করিয়া সে 
বাহিরে গেল। 

ন্ব আাহ্ব্য লান্বজ্দ: দক্জালি ব্ৰাহনি_ বৃক্ষ আরোহণ করিয়া 

বালক ফল খাইতেছে। 

সলিগ্সি অলক নবীজী ঘক্গী ভ্রলন-_অতিথি সেবা করিয়া 
লোকে যশ লাভ করে। 
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অল মায়ে জ হুহিত্ঞা মলিন হনিত্সন্তি-ধন পাইয়া কে 

দরিদ্র হইতে ইচ্ছা করিবে ১ 

বই কসানচন (অঅ) ক্স লা ভুলো ভত্তনান্-_গৃহে আসিয়। 

তাহাকে মৃত দেখিলাম । 

বত হ্ঘাল দস অভ হত লীহুন্ন- রম্য স্থান দেখিয়া! সকলেই 

আনন্দিত হয় । 

দল্মন ভল্লীন্ঘ অত্র ভনন্ক্জা ন্সাননা:_ পর্বত অতিক্রম 

করিয়৷ আমর৷ উপত্যকায় তসিলাম । 

ন্বিনল্লান্ দহিলাঘ ভর মক: দাম:__বিপনদিগকে পরিত্রাণ 

করিয়া তুমি যশ লাভ করিয়াছ। 

বুত্রাল স্সাজঙ্য নন ক্সািক্মলি-_মস্তক আকনণ করিয়। সে 

তাহাকে আদেশ প্রদান করিতেছে । 

লাক্সাহিহ্জজ জ: ্মহ্সিন:_আমাকে আদেশ প্রদান করিয়া সে 

প্রস্থান করিল । 

দান: ভরসা আন্ত: নলিলাঙ গ্রম্বনি_ প্রভাতে উঠিয়। সাধু 

সূর্যকে পুজা করেন । 

দন্বালি নী ালহা ব্বাহুন্নি-__ফলসমুহ জানয়ন করিয়া 

বানরেরা খায়। 

লতী" স্মবরনাস স্ব হীনবী লান:_ নদীতে ন্লান করিয়া আমি 
শীতল হইলাম । 



( ২২ ) 

লব্তন্বজধ্যান্ নিজীহ্ জ্যান্ী লান্ধ জিব্তীব্ছন্রান্__তওঁল- 

কণ! বিকিরণ করিয়া ব্য/ধ জাল বিস্তীর্ণ করিল। 

ত্য কসনব্বব্না লভ্তাজলাল: সলীল্াহ ভক্লান্রমনি-_ধৈর্ধ্য অব- 
লহ্বন করিয়৷ মহাত্সাগণ প্রতীকার উদ্ভাবন করেন । 

জিব জান্ন সাহা তন্ঘলন্নি-_-পক্ষিগণ জালগ্রাতণ করি 

উঠিতেছে। 

অ অলিলিক্তন্ম স্যার নঙম্বনি--সে বাতিরে আসিয়া ব্যাধকে 

দেখিতেছে | 

২। নিন্লিগিত শব্দগুলি ব্যাবভার করির। এক একটা বাক্য 

রচনা কর ন্সান্মব্স ১ ন্সান্লীক্স, নিশান, ন্সান্িভ্রন। ভদব্তন্সঃ 

ক্সাব্বান্য (পাইর।), ভভ্ন্স, ভন্ঘান্য, ক্সাঙ্গকআ্+ সহিল্পান্থ+ ক্সন্ব্বীল, 
ক্ল্বীন্জন্ৰ, হক্ষল্লিন্লীক্রুত্্, লক্স্ক্য, লক্মমান্স, ভ্িকচন, লিল, 

ত্তল্ক্তভ্ৰ, লি:ভ্ভন্স, তর্ঘানে, লিআন্র, সল্সান্্সঃ সহি্সিজ্ৰ । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

সমাসযুক্ত পদ-_অব্যযীভাব 

১। সমীপার্থ-_ 

নহে জন্বান্স্বী ত্রন্নন-__গৃহ সমীপে জলাশয় আছে । 
ভব নাক্সন্ঘা লিহ্দা ল লানন্ন-_গঙ্গ। সমীপে ব্রাহ্মণের 

মিথ্যা বলেন না। 

২। অভাবার্থ-_ 

নসন্গ লিল্রিঘ্র' হনন্ ইমিলন্রান_-আমি নির্বিত্থে ইভা সম্পন্ন 
করিয়াছি । 

্রাননক্জী লি:ঘাজ্হ' হ্সিন:__-বালকটা নিঃশব্দ রহিল। 

৩। অত্যর-- 

নছিক্য: স্সলিলঘ্র তন্নলন্নি- পক্ষীরা মেঘ অতিক্রম করিয়া 

উড়ে। 

টানার ক্সলিন্রার দন্জন্নি-_মহাপুরুষদের কর্ম 

সমূহ বাধা অতিক্রম করিয়া! সফল হয়। 

৪ | পশ্চা-_ 

তিয্ন্র: ক্সলুসজ্জঠ আান্রন্নি-_-শিশুগণ শকটের পশ্চাৎ ধাবিত 

হয়। 

নুন ব্ুত্র শুক্মিন:__পববণতের পশ্চাণ্ড সুধ্য উিত 
হইয়াছে। 



( ২৪ ) 

৫। বাগ্সা__ 

মনিহিল নত করলাম; প্রতিদিন আমরা ভ্রমণ করিয়া থাকি। 

দলিহজ ন্সঘ্ব অনা: দন্বাহিন:-_সকল দেশে এই সংবাদ 

প্রচারিত। 
৬। অনতিক্রম-_ 

বত্লালী অঘান্তিনি নন্প স্সল্লিম্কন্নি-_যাজ্জিকেরা বিধি 

অতিক্রম না করিয়া বজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন । 

ভন্তুৰী অগ্রাত্রজি নাজ জ্ন্ননি-_ইত্র'র শক্তি অনুসারে জাল 

কাটিতেছে । 

৭। স্মমিন্নল ভা: অন্নন্প__বনে বৃক্ষসনূহ আঁচে | 

ন্সঘিন্সাল ভ্ষ্যসী ভ্রল্পন্নি--গ্রামে বণিকের! বাস করে । 

ন্মঘিলহি ঘল্ ্ীভূন্লি__নদীতে সকলে খেলা করে। 
ক্সঘিন্দদি বিগ্ত্রানী ল নন্মন্স:__বানরে বিশ্বাস কর্তৃব্য নহে । 

সমিহুক ঘ ল্ধিলান্_গুরুতে সে ভক্তিমান। 

স্তত্সা: সঘিন্নু ল ন্সবৃহ্ধা:_ভাত্যেরা কর্তায় অনুরত্ত নহে । 
মিহ্য; আমিআত্ৰ' ঘমিননান্-_শিশু শয্যায় শুইয়াছে। 

বিল: ্সসিহু্ই মজ্সনি__সিংহ গুহায় গর্জন করিতেছে । 
মিপ্রনু অত্থনী বাছা নন ন্ন-_(ধনুতে অনেক গুণ আছে। 

৮। মব্যাদ। (পরিত্যাগ) 

হাজ্' সামু দলিন- রাজ্য সমুদ্র পথ্যন্ত বিস্তৃত । 

ঘগ্সাকতী লা ন্সনুঘন: সে গঙ্গা পব্যস্ত আমাকে অনুগমন 



(২৫) | 

স্সালহি ভরা: হ্বীনন্না--নদী পর্যন্ত বৃক্ষসমূহ শোভিত 
হইতেছে। 

৯। অভিবিধি (অন্তর্গমন)-__ 

ল্সপ্র ন্সালাৰ; স্সামনু দত্বলনিন:_-এই আচার মনু হইতে 

প্রচলিত। 

হম্রা স্সালা্ লক্ছন্নি-_রথসমূহ স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করে। 
সানু ছঘিন্নী হিীন লালন-_-সসাগরা পৃথিবী দিলীপকে 

সম্মান করে। 
্সান্রান্য ক্স তৃল্বন্ব:__বাল্যকাল হইতে আমি দুর্ববল। 

১৭ | আভিমুখ্য 

অবলন্রী$নিমীগ্রান্থী ঘানন্নি _ধিনু সমূহ গোশালাভিমুখে 

ধাবিত হইতেছে । 

সহ্িনী$মিলহি জনন্নি_হস্তীসমুহ নদার দিকে গমন 
করিতেছে । 

দন্বালি ্সমিনালার্ব দলন্নি__ফলসমূহ পাতালের অভিমুখে 
পতিত হয়। 

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়৷ এক একটা বাক্য 
রচনা কর-_তলতি, লিহন্, ভননল, আ্সনমিবি, ক্সনিমজন, 

ক্সনিনন্র, শ্নুব্লালু, দলিলন্যহ', অাক্জান্ব, সংমহিন, ক্সঘিজ্রন, 

সাহত্বন, ক্সাহঘ্ব, শ্সনিন্তি, দন্য, জলন্ব। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

নিক্ডভ্তিস্বুক্ড স্পহ্দ 

প্রথম অধ্যায় 

তৃতীয়া বিভক্তি 

প্রথম পাঠ স্বরান্ত পুংলিঙ্গ 

১। স্সস্ন্রান্বন্ন লন ক্ছালি-__-আ'মি বালকের সভিত যাউতৈছি। 

নিনাইল জি দমীলল- বিবাদে প্রয়োজন কি 2 

রিহ্য; লাল অহল্ন:_শিশু স্বভাবে সরল। 

নাশ: ভন্বল লা জ্থঞ্রলি-সাধু হত্ত দ্বারা আমাক স্পর্শ 

করিতেছে । 

জঘিলা ঘন্ছ লাজ্জাহ্: ক্দীভলি-_বানরের সহিত বিড়াল 
খেলিতেছে। 

ক্যমিবা অন্ত ভ নি ন:ভ্নি__ধধির সহিত তুমি কি 

দেখিতেছ 

অন্ুলা নল নিন্বাহী ল জন্মজ্ম:__বন্ধুর সহিত বিবাদ কর্তব্য 

নয়। 
হুক্ধ্যা লস্ট দ্সাহিষ্ত:--গুরু কতক আমি আ দিষ্ট। 

ঘিষ্যনা ভর দাঘিনা:__শিশু কর্তৃক আমরা প্রার্থিত। 



( ২৭ ) 

হালা স্সন দ্বন্ত-__দাতা কর্তৃক আমি পুষ্ট। 

বালা লঙভ ন্বনযব্যী তরল লসনি-_ভ্রাতার সহিত লক্ষ্মণ বনে 

যাইতেছেন। 

দিনা জন্ ভবন ব্ছবমি-_পিতার সহিত কোখার যাইতে 2 

২। ল্রাজালনা আস গ্ন্ত:-_বালকদয় কর্তৃক জামি পুষ্ট | 

জানা ল লা ব্ভূরানি- হস্তদ্ধয়ের দারা সে আমাক 

স্পর্শ করে। 

বলিনঘা লট ক্স কআ।স্মল বল:__মুনিদর়ের সহিত আশ্রম 

গিয়াছিলাম । 

লতমিননাঁ কম্িলা লধ আ্তব্্__খধিদর কনক রচিত এই খাকু। 

সলক্যাঁ হাসা দীভিন:__শত্রদ্র কর্ভক রাজা পাঁড়িত। 

লহঝ্সা ন্লা ন্সান্রনা-__তরুদ্বয় কর্তক লতা আবৃত । 

ক্রন্স: দহস্যলঘ্া ভ্রছান্ ভুল্দনি-_ভূত্য কুঠারদয়ের দ্বার 

বুন্দসমুহ কর্তন কাঁরিতেছে। 

দিলা ত্রান্ৃ্সা ঘন জন--পিতা বাছুদ্ধারের দারা পুত্রকে 

্ আলিঙ্গন করিতেছেন । 

ভাললনা লন্হিষ দনিস্তিন__দাতৃদয় কর্ভুক মন্দির প্রতিষ্ঠিত। 

ক্ীলঙ্ঘা অন্ত ভরা অিন্রকুন--শ্রোতৃদ্য়ের সহিত বক্ত। বিবাদ 
করিতেছে । 

লালবনাঁ নন আস ভৃন্্ জিনালি-_ভাতৃদয়ের সহিত আমি 
হগ্ধ পান করিতেছি । 

হীব্ুধ্যা ছন্ত ব্ু্ধা-__দোগ্ধ্দয় কর্তৃক খেনু মুক্ত । 



(২৮) 

৩। স্রান্নজ্: অভ ভ্রান্বিজ্া; ল্গীভূন্নি-_-বালকদিগের সহিত 
বালিকার! খেল! করে। 

ন্রালহা; সন্ত: ব্বাহুন্নি- বানরের! হস্তসমূহের দ্বারা খায়। 

নিন্বাহ: আ্সন্ন_ বিবাদসমূহে প্রয়োজন নাই । 

মস: হিহ্য: ন্িনাভিন:- _গজসমূহ কর্তক শিশু বিতাড়িত। 

জন্িলি: বব চন লজাল:-_কবিদিগের সহিত পর্বত গমন 

করিতেছি । 

মিলি; হুন্বা: ক্সম্ভ্িলা:__খষিগণ কক দেবগণ অচ্চিত। 

লাকব্যা: ক্সব্নিল: অন ক্সান্বন্নি-_ব্রাগণেরা অগ্নিসমূহের 

দ্বার বঙ্ঞক আচরণ করেন । 

নন্ুলি: লষ্ট ল স্সান্মলি _বন্ধুগণের সহিত সে আলাপ 
করিতেছে । 

সহঙ্যলি; জ্সজা: ভ্রলালন্ জ্ন্নন্লি- -কুঠারসমুহের দ্বারা 

ক্ুষকেরা বুক্ষগুলি কর্তন করে। 

আললি: লিন্তিনা: অ্রয্--শত্রগণ কর্উ়ক আমর| নিন্দিত | 

স্বীন্তনি: অলা লানিল:__শ্োতগণ কর্তক বক্তা সন্মান । 
ব্লান্তলি: ঘন্ট ল অল টি পি ডি সহিত তুমি ধন 

অপহরণ করিয়াছ। 

কালুলি: ল্দালি হুন্মালি__দাঁতগণ কর্তৃক কি কি দত্ত হইয়াছে? 

€| নিদ্লিখিত বাক্যগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য 

রচনা কর-- লাগা, লুলিলি:, ঘজ্জল:, ্সহিললা, লিষ্ট: শ্রজাজ্াঁ, 

'তগ্কলি:, আ্রাসুলা, মজা, বন্রিলা, ভ্রিনানতলি:, দিল্লি: | 
স্্ 



৫| সংস্কৃত কর-_ 

টি 

বন্ধুগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া অতিথির! সন্থুষ্ট হইলেন । 

তগ্নির সহিত খেলিতে খেলিতে বালকটা দগ্ধ হইয়া গেল। 

প্রভুদিগের সহিত ভূত্যেরা কথা বলিতে সাহসী নহে। 
রাত্রি শুধ।ংশুর দ্বার। মনোহর হইয়াছে । 

ক্রেতার সহিত বণিকগণ কেন বিবাদ করিতেছে 2 

খধিদিগের সহিত বাদানুবাদের প্রয়েজন নাই । 

হন্তারা কুঠারদয়ের দ্বার! মস্তক বিচণ্ণিত করিয়াছে । 

শিশুদ্য় কর্তক চন্দ্র দৃষ্ট । 

গ্রহীতৃদ্বয়ের সহিত প্রভূ কথা বলিতেছেন । 
সর্পগণ কর্তৃক দঞ্ট হইয়া কাহ।র। বাচিয়। থাকিতে সমর্থ 2 

পাচকের! অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক করিয়াছিল (পক্কবৎ)। 

বিধাতার সহিত কলহ কখনও সফল হইবে না । 

দ্বিতীয় পাঠ 

ব্গুনান্ত পুংলিঙ্গ 

মমীনুহ্বা বন্থ ভরিহ্যুন্ ন্দীভূনি- মেঘের সহিত বিদ্বাৎ খেলা 

করিতেছে । 

ঘক্রাজা সমস ক্সানিভি:__সআট্ কর্তৃক আমি আঁদিষ্ট। 

ন্রিদস্ব্িনা স্বাব্জ' স্সপীন-_-পণ্ডিত কর্তৃক শাস্ত্র অধীত। 



ন্ 

গে 

৪ । 

( ৩)০ ) 

নভিলেন। ঈত্ব, হীলিল:_বিছ্যতের দ্বংরা মেব শোভিত । 

বত্বিললা ল্ল ল মজ্ছনি_বুদ্ধিনানের সহিত সে গমন 

করিতেছে । 

ন্বাহ্ঘু্ঘা নত্নন; স্ত্নিন:_মেঘদর কর্তৃক পর্ববত আচ্ছাদিত। 

দহিলাউ্্না লন্ক নালা ল স্তৃব্রকৰ্:--পরিবাঁজকদ্য়ের সভিত 

বাস স্বখকর নহে। 

ধুতরা হলব্ হ্আল বলম্ছাত--এইস্থান পর্বতদযের দারা 

রমণীয়। 

ন্লালনক্রনা সু তনকিন্র: -ভঞানবানদ্বয় কর্ভক আমি উপদিষ্ট। 

জন্মবুম্লি: ব্ান্াত: জন্ঘী সান:__মঘসণুভের দ্বারা আক।শ 
কৃষ্ণবণণ হইয়াছে । 

বান: বাসহাজলি: ববম্থিনা:-__সাধৃগণ রাজরাজ সমূহ কন্তুক 

সেবিত। 

ঢাদরক্রি: জন্ক নুত্বিলন্নলী ল জলন্নি _পাপকুত্গণের সহিত 

বুদ্ধিমানের। বেড়ার না। 

স্লালন্্রি: নন দ্ভ্া:-_জ্ঞানবান্গণ কর্তুক আমর! পুষ্ট 

বাসলা ঝানকাা ানুক্রি' 

বাক্জফুলা বক্কর বাক্ডুত্রি: 

সুতা ক্ডুনা স্বাক' 

বলাবহা বলাকা লাকি 

বালা হাসম্সা হাজলি: 



নত 
বাহিক্লা 

স্সঙ্জলা 

অজ্মলা 

ভিলবালা 

হামিলা 

দলা 

বা 

হিলাজন্া 

নিত্মা 

নহ্মুনা 

বাৰীজা 

নবান্ন 

৫| নিন্নলিখিত 

অভ্নজ্সা 

ছিলবন্মজ্সা 

কলালিষ্া 

নন্বিজ্সা 

ব্রমালন্া 

ভিন্রান্দীম্না 

রা 

লাং্অনব্রনা 

বাহানা 

জবামঞ্সা 

শব্গগুলি ব্যবহার করিয়া 

বুভ্লি: 
বাৰিললি: 

কসঙ্ললি: 

সজ্মলি : 

ভ্রিলন্মি: 

কালিলি: 

ছিলি: 

নঘীলি: 

ভিন্বান্জীলি: 

বিশ্লপ্লি: 

নব্জিনক্রি' 

বাবীআলি: 

জব্যালি: 

এক একটা বাক্য 

রচন! কর- ল্বুপ্ুহা, অ্বজব্রি: দুত্যঞন্রনা, অি্বক্রি:, লূত, দব্লা, 
জকিনি:, তহাহল্রনীষ্সা, লন্তাললীলি:, জ্বালা, বমীমলি: 

কাজলা । 

৬। পংস্ত কর” 

প্রেমের সহিত যাহা র৷ প্রস্তরসমূহও পুজা করে তাহার! স্বর্গ- 
"লাভ করে। 



১। 

( ৩২ ) 

দ্বিজন্মদিগের দ্বারা দেবতারা পুজিত হইয়াছেন। 
বুদ্ধিমান তপস্থিদ্ধয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমরা এখানে 
আসিয়াছি। 

ভক্তিযুক্ত লোকেরা উদ্ারচেতাদিগের সহিত ভ্রমণ করিতে 
ইচ্ছা করে। 

পাঁপকৃত্গণ পুণ্যকৃৎ রাজা কর্তৃক নিহত হইয়াছে । 

বপুত্মান লোকের সহিত ক্ষীণ ব্যক্তি চলে না। 

এই নগরী মনোহর প্রাসাদসমূহ কর্তৃক শোভিত। 

যাজিকদিগের সহিত কে কথা৷ বলিতেছে ১ 

তৃতীয় পাঠ 

সর্ববনাম পুংলিঙ্গ 

বল্বব্ মত্বাঙ্যা বত : 
নন লাষনা ন্: 

মন আামঘা ্ব: 
কল জানা জী: 

ক্মলন ক্সামনা হলি: 
ক্সক্ুলা কসম সমলীলি: 

লতা কানালনা ্ব্মালি; 

যা সুনালনা স্রমালি: 



( ৩৩ ) 

২। উপরি লিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। এক একটী বাঁক্য 

রচন। কর। 

৩। সংস্কত কর-_ 

৯১ 

সেই বিদ্বান লোকটার সহিত আমি গিয়াছিলাম। 
কোন পাপকুণ্ড ব্যাধ কর্তৃক এই পক্ষীটা নিহত ১ 
আমর সঙ্গে কে যাইবে 2 

চতুর্থ পাঠ 

সত্রীলিঙ্গ 

নিন্নলিখিত শব্খগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা 
কর-_ 

ক। স্বরাস্ত বিশেষ্য 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

ন্বল্্ম্বা লল্াঞ্ঘা লন্সালি: 

লত্আা ললিথ্যা ললিলি: 

জঙ্ব্া জন্মিঙ্া জল্মিলি: 

্সীমচসা সীমঘিক্সা সীমমিলি: 
জলন্সা জললীন্মা জসলনালি: 

নিতৃত্সা নিতৃসীজ্ঘা ন্রিভৃদীলি: 
বব ব্য্্যা ব্যুলি: 
অন্না গ্রলুক্সা অবুলি: 

ও 



0 
নচনা 
নকলা 
লালা 
হু্িলা 

ল্লান্বা 
সানা 

লহিসভ্া 

লীক্লা 

লাহ্লা 

মীলিলা 

লল্সআা 

50০11 

লঙ্গা 

আলা 

স্সব্লুলা 

খা 

( ৩৪ 

লভ্ভুক্া ন্রস্ত্বালি: 

লনুষ্সা নি: 

ন্লঙ্রষ্মা ব্লক্রুলি: 

লানবেলা লাললি: 

ভভিভঞ্না ভুক্টিল্লি 

। ব্যঞ্জনাভ্ত বিশেব্ 

লব হবি : 
লাজ্জ্সা ল্লাজনিি: 

ক্সানক্রনা স্সাদকজি: 

লহ্সক্্না নিস: 

লীকক্রনা ন্লরীকৃক্ি: 

লুজমা বুজি: 

লব্্রনা অন্ক্রি: 

্লীলিক্রনা আলিক্ি: 

গ। সর্বনাম 

আজ্পাঞ্সা ব্লালি: 
জবাজ্আা জলি: 

লাজ্মা লালি: 

আম্মা আবি: 

হ্সাঞ্আা হালি: 

ব্স্ক্আা করলি: 



| 

৩। 

সংস্কত কর-- 

ত্বাম কোন্ মনোখর বাঁরুধদ্বয় কনক আকৃষ্ট হইয়াভিলে ? 

অর্থকরী বিদ্যায় কোন প্রয়োজন নাই, ইহ! আমি বলি নাই। 

দয়াবতী পত্রীর সহিত রাজা রথে ভ্রমণ করিতেছেন । 

বিদুবা কত্রীগণ কর্তৃক পরিচালিত হইলে রাজ্য বিস্তৃত হয় । 

এই পবিত্র ত্রক্সমূহের দ্বারা তাহার! কি করিয়াছে ৯ 

বে সমিধ্ সমূহ চাত্রগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে সেই সমুদয় 

কি ব্যবহৃত হইবে না? 

লোহিত চঞ্চ,দ্বয় বারা পক্ষীটি ফল খাইতেছে। 
নব বধূদিগের সহিত পরিচারিকার। কথ! বলিতে ইচ্ছ। করে। 

জোন্ঠ দুহিতৃগণ কন্তুক আদিষ্ট ভৃত্যের কেন কাণ্য সম্পন্ন 
করিবে না 2 

গুহ্স্ছের! স্বমধুর বাক্সমুহ দারা অতিথিগণকে পুজ। করুন । 

এই প্রদেশটী বিবিধ সরিও সমূহ কর্তৃক বন্ধ! বিভক্ত | 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 

ন: ত্রান ন্ীমি: অস্থ জ্বল নক্ছবি__ন: ভ্রান্জ: 

স্লুলি: নি্বক্রি: ঘ্ত্বব্ধালি হবিলালি-_স্সলুনি: ন্রিনীলি: 

সব্মনল: ঘহিক্লি: হুক: ভ্রিন্ধ: স্সব্মলব্ভালি: লহিক্রি: **" 

ক্সলম্বা ন্বাজজন কি জ্রন__স্সলল নাজন নি জন । 

স্লান ব্রিনহক্ি: দহ্িক্রি: বলিলন্লিন:- কাল অ্িলহন্নীলি: 

নরহিমক্রি:। 



( ৩৬ ) 

নন্বন্্না বা বলাদনি: আন জিনলাল্- অন্বন্রজ্ঞা ল্রকনা 

বলাঘনি: 

লীনা ক্সীমঞ্যা ছিলাম; ক্ন্ত্বন:__ললানহ্তা শ্গীমভতা 

৪। লিঙ্গ পরিবর্ভন করিয়। শুদ্ধ করিয়া লিখ-_ 

মাক্রনা লঘা জি ভাল ? 

বুবালন্সা লা ক্স ভমহিত্ত | 

নালনা ভ্রান্বিজামনা ঘন নাহ: লভী' নহন্মি। 

নিতৃদীলি: ক্সালি: অন্ত স্সতিভা; | 

৫। বচন পরিবর্তন করিয় শুদ্ধ করিয়৷ লিখ-_- 

না অন্না ঘছ হালা ক্স অল নক্ছুলি। 

ক্যা নীলিলা লালন ভৃষ্ট। 

ভন্মান্লালি: জন্মিনি: মনতুহু: আান্হীন্বিন:। 
কছিলাঘন্থ জা মানা ল ন্দীভুনি। 
বছন্ ক্সাঘলন্লীনি: ন্সানত্রি: জী ল নুহিন: | 



কর-_ 

একবচন 

ঘুম্মব্য 

ন্লল 

মন্তলা 

অানুলা 

আললা 

যুবনলা 

নক্বব্যা 

১৬১০১ 

নযমা 

ক্কল্িসা 

বীল্বিনা 

লুনা 

সামুজা 

৬ 
স্ব 

পঞ্চম পাঠ 

্লীবলিঙ্গ 

ক। স্বরাস্ত বিশেষ্য 

দ্বিবচন বভবচন 

দচ্মাঞ্সা দ্চ্ম: 

ন্ললাষ্ঘা নল: 

লমুজ্সা লন্তুলি: 

লানুঝ্আা লালুলি: 

৷ ব্যঞ্জনান্ত বিশেষ্য 

বুল্লক্্রযা হুক্তন্রক্রি: 

জন্ম লক্মলি: 

সাবা ভাব্মীলি: 

ননী নম্বীলি: 

নলীক্দা ললাীলি: 

সনি ল্ললিলি: 

হীতিলনা হীভ্িলি: 

অলুমনা অনলি: 
সাহৃলনা সাফুলি: 

( ৩৭ ) 

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচন৷ 



গ। জর্বনাম 

বল জল্সাব্যা ঘজর : 
নল নামা নি: 

য্ল মাঞ্য। মন 
নীল জাব্মা ন্: 
স্সলল কাঙ্যা হলি: 

্সসুলা সত্য স্সলীমি: 

স্থত কর-- 

বালকটা দুগ্ধের সহিত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে । 

পুষ্টিকর মধুর সহিত ভবি ভক্ষণ উপকারক। 
সন্ু মনের সহিত বে কার্ধা করিতে সমর্থ সে সফলকাম ভয়। 

এ কর্মের দ্বার আমি যশ লাস করিয়াছি । 

এই ধনুর দ্বার! বীরের! মস্তক ছিন্ন করিবেন । 

পর্নবতটী দুইটা ভ্রীমৎ বনের দ্বারা আবৃত । 

বৃহৎ গৃহ গুলির প্রায়োজন নাই । 

স্বল বপুর দারা মানব ক্রিষ্ট হয়। 
পবিহ জান্মার সহিত লোকে সচ্চরিত্র লাভ করে। 



ছ। পরিশিষ্ট 
বাচ্য পরিবর্তন 

প্রথম অধ্যায় 

ক্ত ও ক্তব€ু 

প্রথম পাঠ 

১। কর্তৃব।চ্য কর্্মবাচ্য 

ক্স লাল হভলাল্ লনা শ্রান্ধ: ভত: 

(অমি বালককে দেখিয়াছি) (আমার দ্বারা বালকটা দুষ্ট) 

জন্রান্তন্জী গ্্নাল্ ল্রমা ত্রানন্দী দ্ব্জী 

(তুমি বালক ছুইটীকে জিজ্ঞাস (তোমার দ্বার বালক ছুইটা 
করিয়াছিলে) জিজ্ঞাসিত) 

ন্রান্বন্ধ: ক্সঙব্রান্ জ্ভৃভলাল্ ন্রাজল ন্সংবা: হ্যা: 

(বালক অশদিগকে স্পর্শ (বালকের দ্বারা অশ্বসমূহ 
করিয়াছিল) স্পৃষ্ট) 

২। স্সানা দিন দব্ঘলনন্লী ক্সালামযা দিলা দষ্ল: 

(আমরা ছুইজন পিতাকে (আমাদের দুইজনের দ্বার! 

প্রণাম করিয়াছি) পিতা প্রণত) 
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ন্রানিজ্জা সিঙ্্য' হ্যন্তননী 
(বালিকা শিশুকে স্পর্শ 

করিয়াছে) 

লালহ: দ্বুনান্ অজিলনন্স: 

(মাতার! পুত্রদিগকে আলিঙ্গন 

করিয়াছেন) 

প্তিনহী ব্লালন্ বন্রিলনন্সী 
(দুহিতদ্বয় ভ্রাতগণকে সেবা 

করিয়াছে) 

নানিল্সা: জান্ ্সম্থিললব্য: 
(বালিকাগণ কাহাদ্দিগকে 

অচ্চন। করিয়াছে) 

ননী ঘস্ক' লালিলনল্সী 

(বধৃদ্ধয় পশুকে সম্মান করি- 

যাছে) 

বত কর 

) 

নাকিজযা জিহ্য: হ্যন্: 

(বালিকা কর্তক শিশু 

স্পষ্ট) 
লান্তলি: দুলা: হবলিলা: 

(মাতৃগণ কর্তৃক পুত্রেরা 

আলিঙ্গিত) 

কৃতি লনা বলালৰ: ঘন্িনা: 

(দুহিতৃদ্য় কর্তৃক ভ্রাতগণ 

সেবিত) 

ন্রািজ্জালি: জর স্সন্ত্িনা: 

(বালিকাদিগের দ্বারা 

কাহারা অচ্চিত) 

নুলনা দ্য: লালিন: 

(বধুদ্য়ের দ্বার পশু 

সম্মানিত) 

তাহাদিগের দ্বারা আমরা প্রশংসিত । 

ধন্মভীরু গৃহস্থগণ কর্তৃক তপস্বী সাধুগণ সম্মানিত । 
গ্রহীতৃদ্য় কর্তৃক দাভূদ্বয়_ঈক্ষিত। 
সবিত৷ কর্তৃক কিরণ সমুহ বিতরিত। 

বীর্গণ কর্তৃক পর্ববতদ্বয় অতিক্রান্ত । 
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বালক কর্তৃক তরুদ্বয় আর । 
পুত্রশোক কর্তৃক পিতৃগণ তুদিত হন। 
অনুচরদ্বর কর্তৃক লাজ সমূহ বিকীর্ণ। 

কাহাঁদের দ্বারা আনন্দ লব্ধ হইয়াছে 2 

মেঘ কর্তুক অন্দর্রি সমূহ আচ্ছাদিত | 

দ্বিতীয় পাঠ 

১। কর্ডবাচ্য কম্মবাচ্য 

নহী লাহী" লানিনন্রান্ লব্ধ লাহী লালিলা 
(পুরুষ স্ত্রীকে সম্মান (পুরুন কর্তৃক স্্রী সম্মানিত) 

করিয়াছে) 

নানু: লাজ্যা গ্দ্ন্বান্ লাধুলা লাহ্ঘঁ চন 
(সাধু নারীদ্য়কে জিজ্ঞাসা (সাধু কর্টক নারীদয় পুষ্ট) 

করিলেন) 

অঙ্ম লাহী: লালিলন্বন্ন: বজ্জ : লাম্ম: মালিলা: 

(সকলে: স্ত্রীদিগকে সম্মান (সকল করতক নারীগণ 

করিলেন) সম্মানিত) 

২। জ জঘা জঘিন্রন্ন: জী: জপ্রা জিলা 

(কাহারা কথ। বলিয়াছে) (কাহাদিগের দ্বারা কথ৷ 

কথিত) 
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নত্রান্ব: ভক্বাহিলন্রন্ন: 

(তাভারা বাক্সমূহ উচ্চারণ 
করিয়াছে) 

ন্রাজ্জা লী" ঈলিননন্লী 
(বালকদয় নদী দেখিয়াছে) 

ব্লালী লাহ্যা ঘন্তনাল্ 
(স্বামী ভার্যাকে জিজ্ঞাস। 

করিয়াছে) 

জুম লহিন: ক্গনবালিলমন্ন: 

বুজিলান্ ভনলিজ্ঞভ ললিননাল্ 

সংস্কত কর-_ 

দোগ্গণ কর্তৃক ধেনুু সমুত পূজিত 

তগ্নি কর্তৃক সমিপ্ সমূহ দগ্ধ 

বায় কর্তৃক স্থুমনস্ সমুহ বিকীর্ণ 

দ্রহিত কর্তৃক জননী আরাধিতা 
কাহার দ্বার। ধেন্ুদ্বয় মুক্ত 

বৃষ্টি কর্তৃক বীরধ দয় সিক্ত 

ননান্দ দ্বয় কর্তৃক বধুগণ নিন্দিত 

) 

ন: স্তান্ব: ভক্বাহিনা: 
(তাহাদিগের দ্বার বাক্- 

সমুহ উচ্চারিত) 

ল্রা্নজ্বামনা লী জছিলা 

(বালকদ্য় কর্তন নদী 

ঈক্ষিত) 

ক্ালিলা লামা দা 

(স্বামী কর্তক ভাধা 

জিজ্ঞাসিত) 

মুহ্মাি: বিল: স্সম্ব- 

বাজিলা: 

নুত্বিমনা তলিন্ মলিনা 

কোন্ সেনাপতি কর্তৃক এই চমু সমূহ পরাজিত ? 

চন্দ্র কর্তৃক জ্যোৎস্না সংহত 



& | শুদ্ধ কর 

সলল লাহ্মা না লু" ক্সম্ত্বিনা । 

লামা কআ্সঈ হুল্তনাল্। 

নল নর্থ: বলিল: 

জল স্বুলম্ুহা নান্খ। লানিলা। 

লামা নালিন্গা জপ্মিলন্গী | 

লহ: নীন্দ: | 

স্রঙ্লা তলা: লিন্্ লা: ন্্রনা। 

তৃতীয় পাঠ 

১। কর্উবাঢা কঙ্ছুবাচা 

ক্স ঘুক্ব্ পহিলম্ান্-_ লা ঘুজ্নন্ হিল । 

ক্স অল শুস্তত্রান্-_লমঘা নল ভচ্চ | 

ঢল্লিত্ম: দন্বালি ব্াহিনবরন্ন:_সল্গিলি: দন্বালি 

ব্্াহিনালি 

ব্সহিন: নি: ভষ্ণনান্ স্সন্নলা স্তি: হুক্ন | 
নবী: অল্নি জাক্রিননান্__নীব্য্ঘ ঘলু'মি জাক্তিলালি ! 
বাজান: লহষী ক্ভনন্ন: -হাজনি: ঘষা ভ্তন্। 
হিচ্য: হালি নীললান্__হিহ্যলা জানি মীলালি | 
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২। নিন্ললিখিত বাক্যগুলির বাচ্য পরিবর্তন কর-_ 

নল নল ল্বব হন্দজী স্বানাভিল: | ল্হাক্সাহাত নজ্জছুলা নল 

ঘীহান্জনি: সৃজ্ধহী শুভ: । নলহ্তল ুজহ গ্সান্থন; | সুব্হব্য 

সামী ভুল: । ৃ 

ভীঘৰ্নী লাল জব্নুন্ম: দহিললন্ ক্সান্ভাহাঘাঁ লান্ ভ্লান্ 
ব্তবাজ্সাঅবদশৃক্ষহাল্ ভত্গন্বান্। 

স্সঘ লিংজ্লাতু জীহৃয্তলধন ব্লান্থত্রন্নল ব্বাকিলনান্। নল 

ক্সন্সানি ব্ত্রাহিলানি। ন: গীক্জান'নিল্লন্সি: জিম্াবা 

অলাহজ্ৰা। দনলিলি: লন জাননা; সামা: । জহ্নবন 

আানল্দা: ব্রাতিনা: বনি নিন্বিক্য ঝক্ধ: হলিনিলিভিক 
মল ক্তলী ানাভিল: | 

ক্যা: সন্মন্ঈ হহ্মলি ব্ত্াহিননাল। জলনলিল। স্আল্- 

দ্বুক্পলীন্বলল নঘান্বিতী ভ্যবা ক্সনীন্দিন: | 

৩। নিন্নলিখিত শব্দগুলি বাবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা 

কর-_হলনলা, ল্ল্রাতৃলা, ভষ্চুল, ক্তিহত্বা, নন্ীলিন্যা, 

জুব্থবনীলি:, অক্জন্নীলাঁ, কৃহুন্যা, ব্লীলভনালি:, দনিলজা, 

মনীল্লামনাঁ, লিগলাব্াালি:, ভতাহত্বিনীলি:, ঘলিলি:, ভুনিষ্:, 

লচ্ব: নিত্যানক্লি;, দায্যননী, ভভাহলনিলা, ক্কসূলা, হ্মান্তুলি: | 
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চতুর্থ পাঠ 

১। কর্তঝঢা ভাববচা 

লিক: হুজিলনন্ন: দলিলি: ভুলিন। 

লূত: জঙ্নিনন্রান্ ভুত্টব্য জঙ্মিল। 

নিভ্বা মজ্িলনন্লা- নিলাম মতিন ন। 

ন্রালিন্জা জ্হিনননী- ত্রালিন্সযা ও্বহিন। 
ইন্্ দেভিলনন্_-ইলিন দন্িত ! 
ভ্যবস: ল্রহিলনন্স:-ন্থমীলি: ভ্রহিন। 

ইন্সা: তমিলনন্ন: _ভল্ম: ভমিন। 

নত ব্ূতিসিলনন্- নু ব্য ক্রি ন। 
গ্মবী অনিলনন্দী- সঙ্াঙ্ৰা অনিল । 

অনু ক্সত্বিনবন্মী-_-উবৃধ্যা ক্লিন । 

জন্মা: ল্দীভিলনন্স:_ জন্যালি: ল্দীভিল | 
লা: জ্হিননন্স:--লামি: জিত 

কাম্মিজজী লিলিলনন্লী -হান্বিঙ্জাব্সা লিমিন | 

সরম্মাফ্ ক,ভিননন্নি ঘ্বজ্ম : হতিন। 
ঘন্দন হঘিলললী-_ল্দহা হঘিন। 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়৷ এক একটা বাক্য রচন! 
কর-_লীহিন, হীভিন, মীলিন, দিন, জহিল, কহিল, হীছ্িন, 

হিজিন, দলিল, নন্বিন। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

বর্তমান কাল 

প্রথম পাঠ 

»। কন্তবাচ্য বন্মুবাচ্য 

নানা লব কুলন-_লীলঘ্বা অহ্জু: ঈহন । 
জান্লন্ধ: সন্ত নতি _ত্বান্মজল জন্ম নজ্ঘল । 

সা: ভুঙ্ন্ন লিসন-__ক ল কৃহনন্ম: লিজ্মন। 
সস লানজ দরজালি-_ লনা ল্রান্বন্জ: ভজন । 

বন ত্রানিক্া ছক্জছন্নি-_লনা আান্বিজ্া ছহ্ফ্নন । 

জু আাল বক্র _ নুক্ান: সাল হাকসন। 

হানা সান ললান: ন্সানাক্জা আহ্ল ক্নাতল। 

নন সব ভ্সাল:- স্সব্মালি; আত: ভজন । 

কলহ: ভর নসন্তি _-ললহীলি: ভ্রল: ল্াজ্সন । 

ন লালহ: ঘ্বুলা জন্ন-_লান্কলি: স্বলী হজ্মন | 

ন্রছুং দণ্ু ্সম্বন্লি-_্রছনা সু ন্ন্তরন। 
ন্রান্পল্দ: ক্সঞৰা জ্যঞ্জলি- ন্বান্ধজল ন্সহব্ী হ্ভহস্বল। 
লা: নিলহীা সললন্লি-__দ্ূল: দিলহী দব্ঘজ্মল | 

ন্বালক্ী লহ ক্সাহীলুল:-_ _ল্রালক্ষাক্সা লছ স্সাহল্মাল। 
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জজ; প্রচ্ম নিক্িহনি-_জীল ঘ্ৃচ্ম নিঙ্দীভ্াঁন। 
ক্স আামী লমী-_লমা ম্াঘী লষ্স ন। 

৩। অত লহ: লালন্ন-_ধল্ব: লাম্ঘ: লান্মন্ন। 

ভাম্্া ঘনূ: দুলন্লি- হীরা ঘলন্ব: দজ্সন্ন। 
নানা; মালন্া-_ন: জা: লাহ্মন্ন। 

দিলা দ্বুললান্ অ্সন- দিলা তুলা: জজ্মন্ন। 
ক্স ঢৃভ্বজ্জানি দহালি__-লঘা দুজ্াজ্জালি নজ্যান্ন। 

নান্লি: শ্রান্িক্জা; লুনলি-_ক্জান্ননা ন্ানতিজ্জা: তুন্বন্ন। 

৭। ললাভ্ততলি--নল স্সজ হ্যঃ। 

মালা স্সানা ভনিজিনি-_লালা ক্সানা ভনহিভ্রানভ | 

লাঘন্ব: আম্মাল্ দ্বক্ছন্মি- বান্তুলি: অ ুক্দরযালন্ | 

৫। সল্লাজ্ভয়নি_নল লব্গ্অধ। 

লান[ নুম্বা ভনবিমিনি-_দাঙ্জা গুনা তনহিঃ্যঘ । 
ঘাম: ঘুদ্সান্ স্ক্ছন্নি-_নাগ্ুলি: ভুত গ্ক্ছনজ।। 

চি 

৬। নিন্নলিখিত শব্দগুলি ব্যাবভার করিয়া এক একটা বাক্য 

রচনা কর-__লীগ্মন্ন, ন্ৰলাগ্, জ্ঘন, লঙ্ষন, ব্লান, বল্স, 

সন্্রাচ্ম, তঘন্নী, ভিযেন, হ্তজ্জালনই, হ্যক্য, নীঅন্ন, লীয, 

জহমালউ, জীহ্ঘন্ন, ভতমেন্ন, ভষ্ভান, ভত্যন্ল, হৃন্। ভহযালক 

লান্যহ্ন, ভক্তাধি, মান্ছাপ্ন, লুহ্যন্ন । 
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৭ | সংস্কত কর-- 

$& 

বালকদিগের দ্বারা আমি দৃষ্ট হইতেছি। 
সর্পের দ্বারা আমর। দুইজন দব্ট হইতেছি। 

পুত্রগণ কর্তৃক আমর আলিঙ্গিত হইতেছি । 

সকলের দ্বারা তুমি শ্রাঘিত হইতেছ । 
আমার দ্বারা তোমরা হহজন স্ম.ত হইতেছ । 

তাহাদের দ্বারা তে।মরা তাক্ত হইতে । 

তায পাক ৫1 

কর্তব।চ্য হ্াব্বাচা 

দল্লিব্যা: ল্থলক্লি_ নল্লিলি: ভ্ুক্সল । 
কুক: জভ্জলি-__ক্রুভীব্ঘ জল্ননল | 
লিলা কাল: _বিক্টাঞ্ৰ বাতসনল | 
ভুত দন্লুলি-__তুলিল দেল । 
জবস: ল্লহন্লি__ব্ভজীলি: ল্হ্মল 1 

জল্সা: লাীভন্নি- _ক্দন্সালি: ল্দীভুল | 
ল জানন্লি-__ল: জজ্ঘন । 
বজ্সল্ অল- আাম্দভা হল্ৰল। 

লু: ক্সত্্বনলি-_ম্লা ক্ভ্ত্নল | 
ইন্না: আব্বক্নি- ইল্ী: ভহ্সল । 



| 
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নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহ।র করির। এক একটী বাক্য 

রচন! কর-লদীমন, লক্সন, জবান, ভ্মভ্অবী, লচ্মন, লগ্ন, 
জজ্ঞান, ক্সন্মন, জন্যন, লিহ্অন, কজন, হন, কক্কাল, লীহান। 

৩ । 

৪ | 

নিঙ্গলিখিত বাক্যগুলির বাঢ্য পরিবর্তন কর-_ 

লন্মহহ্ৰ জল্লার্প তন্ভ্ঞজ্ম দললনি। ল$ঘি ভিহ্হ্যজ্াহম: 

স্লিভ পন্কলালা: ন ন্সলুমক্ছন্নি। লল: দলাদি ল্মাম্রল 

জ্বালল দশ্মহলা হয জন্মহ: ভন | ন্সঘ ন ভ্জবাঘজ- 

করলিন্ধা; দর ভ্িনা ভদমলা: ল ব্সল্যান্ছ্বন্নি আা। ললী 
ভিক্ষ্যাব্দী লিলনলি । 

লনি অন্ুনিন্বহর ভিহব্ঘান্দ; হিন্নান্ন্বযুনলক্মা ভুলি । 

ন বক্ছাক্তাৰনিক্ঞাহ জহলান্মা; অন্নুভ্তা: স্ব্খ লিনঘন্নি। 

ভ্িলাক্রলালা ভা: লল ক্সামল লিন্বিন: | ললী লন্মহী 

অন্বা দলিনালি। কুমিজশ্র লিন বাল: । জাজ্সী$লি 

তভভীঘ ্ত্রলান্স' ক্সাভ: | লনী লরন্তুঘনলজীল মম্ন্বুন 
জী$দি ব্সনলীন্দিল; | 

শুদ্ধ কর__ 
ঘ্বলীজল নস নুল্বন। জল সুখ ঘজ্যন্ন। 

মুবাজ্জা সানা নিভন্বল। মুজ্সালি; বীছ্ঘন্ন। 

ল্রান্বন্ধ: বর্ন স্যঃজন্ন। যুক্লি: নগ্ন আহিয্ত্ন্ন। 

আনুধ্যা যুনা কহ । বুলিলা হ্মস্ব নাঙ্ামন্ট । 
নহিভন: সাব্লান্ি মাল্টা । ন: শান জ্ম ন। 

৪ 



তৃতীয় অধ্যায় 

লোট বিভক্ঞি 

প্রথম পাঠ 

১। ক্টবাচ্য কম্মবাচা 

/ 

৫ 

লীলা অহ ঈজলাঁ_ লীলমা লহ্জু; উন্ছসলা । 
নাব্বন্দ: অন্তর সত্ব লান্লজল ন্সন্স: ঢজ্ঘলা । 

সাধ: কুক্সন্ম লিসনা তল ভৃতলন্: লিজনলা 
হ্সন্্ লান্বলদ দওআালি_ লনা আল্ক্দ: ভুত্তঅলা । 

হন ম্বান্তি্ধা ছল্ছ-_নমা নান্তিজা ঘ্বল্জ্সলা | 

সানা স্যাক্ন ললান -_ব্সানাঞ্আা গ্াহ্ল' ক্বাআলা 

লালহ্: দ্বলী ব্লসন্লা_ লালুলি: ঘুলা বলা । 

লঘুং নু ্ন্বন্ত_লজ্বা অনুস্দন্ালা । 

লালন: হসঙৰী হ্ভন্ন" লাবললল ব্সঙ্বা হ্ওজলা । 

অলা: লিলহা সব্ঘলন্যু ঘন: নিলহা দব্ক্মলা | 

দিলা দ্বলাল্ জলা নিলা দুলা: কলজনজ্নাঁ। 

ক্স দুব্বাক্জালি ভ্ালি-__লঘা ছক্তক্দালি দজ্সন্দা | 
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৪ | ম লাহ্ভযন্ নন ক জ্যজ্ী। 
লালা ক্সাননা তনভিন্-_লালা ক্সানা তনভিওজ্ানউ | 

জান: ্সফমান্ ঘ্ক্জন্ত জান্তলি: অত্র ক্যান । 

€ | ম্সছ লাজ্ঞত্ালি_ লনা লজ্হসন্ল। 

লালা হরনাঁ তদভিগ্ন্র__লালা হুল ভনকিজজগা | 

লালন: সুত্মাল্ ছ্ক্ছন্ত লান্ুলি: যুত্ব ছক্জঞভন | 

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়৷ এক একটী বাক্য রচন৷ 

কর-__নলীজ্ন্না, ন্সজীাাগা, নজ্ানা, ল্নননলা, ল্াত্রলা, বন্ধ, 

স্সল্বাচন, ভুচ্ঘন্না, নিচসনাঁ, হ্ভতজালল,। ম্যী, লীঘন্না, জীন, 

কনহ্ান্উ, জীয্ন্লা, ভচ্সনা, ভল্ালা, ওহ্যন্লা, ভুনা, 

শছসালইঈ, তুষ্কাহল, আান্মঘা, আুন্সন্না | 

৭1 সংস্কত কর-- 

আমাদিগের ছার। তাহারা দৃক্ট হউক । 

তাহা দিগের দ্বারা আমরা অবলোকিত হই । 

তাম।দিগের দ্বার সেই ব্যক্তিদ্ধর সেঁবত হউক । 

এই বুক্ষদ্ধয় অ।মাদিগের দ্বারা কণ্তিত হউক । 

তাহার দ্বারা আমরা দুইজন মাভ্জিত হই । 

আমার দ্বারা তোমরা আলিঙ্গিত হও । 



দ্বিতীয় পাঠ 

১। কর্তবাটা ভাববাচা 

কিতা: জতন্ল-__হুবিকু: জজ্মনাঁ। 

অিব্াা জুসলা- অভিষ্সা স্ধুসনলা । 

উন দন্বন্্-_হুিল দাল্নাঁ। 
লন: ক্সম্বন্ন__ছলুলি: আস্তানা । 

উন্আা: অমল্নু-_ভুন: ভক্সনা । 
লজ্দন্ হলা- লম্দভা হত্সলা । 

২। নিল্লিখিত শব্দগুলি বাবহার করিয়। এক একটা বাকা রচনা 

কর-_দীমলা, ন্গবনা, জন্মনাঁ, লিজ্সনাঁ. ক্দজ্না, বচ্্পনা, 

লীহানা, ব্বাসলা । 

৩। নিল্গলিখিত বাক্াঞ্চলির বাচা পরিব পন করণ 

না নতুন: । লক জাহ্য ভনভিমা। স্টিহ্ব্ঘ্জা ভ্রহুলি 
ন্িলাক্রী লন্মললীঘ লনা স্তন তল নিন! জান্দন্ ন্বত্া 
লনিন্লিবন্। 

জাহ্র' ্সাহমন্না। জলানাগ্রান্নক বাজ্ছ। অনলা সন 
হতনা । 

৪ | শুদ্ধ কর __ 
ন: সস বজ্যন্না । 

বাসন দক্াভ: নত্বন্না । 
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লান্লিজ্ঞালি: দ্রচ্দাব্ছি ম্িজ্জীতলা | 
বজ্র: হ-জল্লা । 

লালি: আজ আল্লা । 

ভ্নাহ্যি ক্ছুজ্সলা । 

বুব্যজক্ি: বাআজল: ছক্ছছবলা ॥ 

লক নলাহিলি: ভিহ্আিন্লা । 

ললা হ্সালা হ্সল্বাক্নলা | 

লভ্ ব্নলিজভু: নজ্জলা | 



// 

ক 

5০ 

০১ 

অধ্যায় 

এ. ৯ /ভ/ ৮9. 
চা 

প্রথম পাঠ 

বু 
। কর্তবাঢা কন্মবচ্য ৮ 

জা লভী লুভ্সনি__লনা লভী লুহঘল। 
ন্রান্নন্: দুন্বাগ দতিত্ঘনি-__ল্ান্লজল দ্ুহ্বাজ্জ নত্িত্ল । 

| বক্স: ক্সনিআী হনিজ্মন__বহন্কুক্জল ক্সলিজী জনিজ্ভান । 
দ্রূল: নিলবা ক্সভ্িহ্সলি-_দুলব্ম দিনঙা আসন্ন | 

। দিলা দ্ুলাল্ ব্লভনছসল-- দিলা দুলা: ল্ভন্সন্ন। 

নং অনু: ্্তিত্লি-__নভ্প্রা লন: স্সম্বিতআন্ন। 

। ল লা ব্যুহসনি- নল ক্স জ্নুহ্ত। 
লালা ল্সানা ভতনহ্ভতলি- লালা ব্সানা ভনভুদ্আান | 
লাল: ব্সক্াল্ দছঘন্নি- লামুলি: অন: সহ্সআালই | 

। ক্স্ লা ভন্দিচ্স-লমা ল ইঈন্দিজ্রন্ । 
াঘন: হুনা আানিত্সন্ন-__ন্বানত্রলি: ঘুনা আছিচ্জগ্র । 

জন্লাৰ্: ম্দ্মাল্ প্সাইছঘন্নি__ জন্তু লি: ভূত কসাই 
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৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচন! 
কর- নবাচ্মন্ন, ক্সল্তিক্যন, ুছমঘ, সনিহ্যন্ন, ল্বহ্থান্ন 
বাামিত্ন, বনিছা, ম্সান, ক হ্যালছ, জাহিত্ান, লুছসাললী, 
'ঘন্মচ্ন, আিম্মজ্র | 

দ্বিতীয় পাঠ 

১। কর্তবাচ্য ভাববচ্য 

ইন্স: নন্ভ্যলি__ল্মল নন্ত্মন। 
মলিষা জুলিন:-_ঘছিজনা জুজিহ্ঘন। 

ঘম্সন্ হঘিহআসন-_বন্দহা হঘিম্যন। 

২। নিন্নলিখিত থাঁকাগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাকা 

কর-_নীবৃত্বন, লহিত্সিন, ব্লাধিত্সন, লীহিত্ঘন। 

৩। সংস্কত কর-_ 

তাহাদিগের দ্বার আমরা দৃষ্ট হইব। 
তোমার দ্বার কখন কানা আরন্ধ হইবে 2 

কাহার দ্বারা তেমর! দুইজন অচ্চিত হইবে £ 

তাহার দ্বারা আমি কেন প্রশংসিত হইব ? 

তাহাদের দ্বারা আমি পরিত্যক্ত হইৰ না। 

আমার দ্বারা কি যশ লঙ্গ হইবে। 



পঞ্চম অধ্যায় 

তব্য, অনীয়, য 

প্রথম পাঠ-_-পুংলিঙ্গ 

১। কন্ধমবাচ্য কম্মবাচ্য 

সিনা বান; বসহযন-__গ্সিঙ্যলা লাঘব: বনজ: (কসন্তন্স:ঃ 

হ্জ্রলী্ব: | 
ঝুলিলা ক্সনিঘি: বলিছসন-_ঝুলিলা ক্সনিঘি: বন্য: 

( বন্ধিনজ্ৰ:, বন্বলীম: ) 

ভব্স: ভর: ল্রীঘ্বান-স্যন্স: ভর: ব্ুঘ: (ল্লল্স: 
বীঘলীম: ) 

জাহামাহ্ৰজজদ্য ল।ৰ্; লীছসসন-_জ্জাহা '.. লীক্য: (লীব্ব- 

লাম: লীব্জ্া: ) 

২। ক্র: দঞ্নু বনি'ন- স্ন্স '... জজ্জী) থনিলজ্্া, 
বন্বলীন্বী। 

ঘ্ুনব্ম নিনবী ম্সল্িভন- ঘ্বলব্ছ :.. ক্সম্বী, আ্সন্থিলজ্ী, 
্ন্বনীতী | 

৩। নিলা বলা: জভ্হ্মন্ল-_ছিলা .*. ব্লভ্মা:,১ অভজজ্ঘা:, 

ব্রত্রলীমা: | 



( ৫৭ ) টি 

ম্লপ্তনা ভরা: তদ্্ত্ষিন্ল_্ম্তনা ... ভহ্সা:১ তব্দিলম্যা:, 

ভল্ব্যাঘা: | 
লা ন্বন্যা: ঘতিচ্সন্ন-_লমা *. দাজ্সা:১ নত্িলম্যা:, 

নহলীমা; | 

দ্বিতীয় পাঠ-__স্খ্রীলিঙ্গ 

১। জীনম্রা লহ: ঈল্ত্সিন_ লীলম্বা অব্জু: ইমা, জুন্ভিলজ্ৰা, 
জুক্ল্ষ্াতা | 

লালা জন্সা ব্তহ্সন-- লালা জ্বল্সা ক্লজ্না, বভ্লন্সা, 

ঘত্ললীমা | 

২। লল লল্বী নবীহ্মন-_লল লক্ট্রী লাহ।, লহাীলনল, নহ্ব্াত। 
বান্সা ঘ্রল.লীছ্যান- বাল্া  ল্লীন্য, লীলা, লীলীম্ব। 

৩। ম্প্্া মীক্ছ: বহছ্ঘন্ন_ন্তভ্তনা লীক্ঘ: বক্যা:, ইজাত্যা:, 
বল্তলীআ: । 

কুছিলা সলন্য: ঘনিহ্ছণ্ল-__ভুছিলা সলন্ম: ঘত্যা:, ঘন্িলন্মা: 
হবন্লীমা; | 



ঃ (৫৮ ) 

তৃতীয় পাঠ__ক্লীবলিঙগ 

১। জনা নল লুছ্ঘান-_লমা অল শুগন্্, জুদ্বন্ব, হলীম্। 

নল কুতঘ্র াব্ঘন__ নল কৃষ্্ পিত্, দ্রীলম্ঘ, দালীশ্র। 

২। ম্রাজল দ্ুন্ম লাত্য নল- ন্লা্ধজল দ্বুঙ্দ লাস, ললালল্দ। 
হান্সা আব্লী ব্লক্গান_হাল্সা লৰ্লী ভ্তজ্ম। ক্লভুজ্য, 

ভ্ুজলাস্র । 

লযা দব্বালি ন্সাহিত্সন্ন-_লম্রা দৃল্লালি ব্বাহ্যালি, 

ব্বাহিলন্সালি, ব্লাহুলীযালি । 

ক্সবিনিলা ভ্বান্তালি ঘহ্সন্ন-_ক্সঙিলিলা ন্াল্গালি ভাঙ্গা লি, 

ক্্রম্সালি, তৃষ্কলীমালি । 

ঙ্ে 

চতুর্থ পাঠ 

ভাববাচা ভাববচা 

ইল দন্নিঅন-__লুবিল দন্বা, দন্ননীঘ, দ্ন্লিনম্ | 

ঘন্নভা হমিত্যঘন __ঘজ্নভা হচ্ধ, হলাঘ, হ্ঘিলভ্। 
ইন: অন্ন __কল্জ: অক্তজ্স', অলী । 

[ ছ। পরিশিষ্ট সমাপ্ত ] 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

সাহিত্য পরিচয় 

১। সত্যবান সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সহসা শ্মমবর্ণ, রন্তুবসন, 

ঠ/ 

উদ্ভ্রল মুকুটশে(ভিত এক দিব্যপুরুষ কালদণ্ড হস্তে 

সেইখানে আবিভূ্তি হইলেন । ন্বামীর মন্ত্রক যত্বে মাটিতে 

রাখিয়া ধারভাবে উঠিয়। সাবিত্রী ভাহাকে প্রণম করির়। 

কভিলেন-_“ দেব আপনি কে 2 কেন এখানে আসিয়াছেন 2” 

দিব্যপুরুষ কভিলেন__“ আমি যম -তোমার স্বামীর কালপুর্ণ 
হইয়াছে ; তাই তাহাকে নিতে আসিয়াছি 1” 

অন্সলাল্ লমলল্প: দলিন: | ব্কউবলা জভ্রালী ৰকধনলল 

তজ্ল্লকুন্ধতজ্বীলিনী হিহ্দুকম;: জালকুব্তত্বক্ব: লল 

সান্িমন্রনি। ব্লালিজ্ুক্রাল অমল ক্সঘিল্লুলি অ্সাচ্স পীৰ 
তন্সা ঘাম্রিনী ল সন্ক অভুনি ইন, জী মলান্-_ন্দিলগ 
ক্সাল: | হিল্সঘুসী লাজন-_যলীও দুষ্ঘলাল ক্লালিল 

ন লন সান: ৷ 

সাবিত্রী কথ কহিলেন ন।। যমরাজ তখন সতাবানের দেহ 

হইতে তাহার সুক্ষ প্রাণ বাহির করিয়। লইয়া স্বর্গের দিকে 

চলিলেন। 



তে 

গু ( ৬০ ) 

সাবিত্রী নারবে বমের পশ্চাতে পশ্চাভে চলিতে লাগিলেন । 

সাবিত্রীকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়। বম কভিলেন--“মা তুমি 

কেন আামর সঙ্গে আসিতেছ ১ ফিরিয়। বাও। বুক্ষতলে 

[তামার স্বামীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে । তাভার যথাবিধি 

সকার কর 1” 

লান্বিলী নুব্ীত্সিনা। নম্র অলহাস: লন্মন্রইউন: কুছ 

সান্যত্যহী অল্িজ্দা,ন্ৰ সাহা ল্্ ব্না সলিম্ঘল। আনিলী 
লাহব মদ ন্সন্ধ্যন্্লি। নন: লানিনী" ক্সন্বাক্ছন্নী' দা 
মল: জাক্ঘলি--লাল', লগ ম্সানক্ছ লি মা অন্তু 2 

লিন । শ্রন্লনলল ন্সঘিযামাল ভ্যন ব্লাজিকুল শ্রম্ানিতি 
লন্ন্দিমলা । 

সবিতা কঠিলেন_-দদেব, আমার স্বামা নেগানে যান আমি 

সেই খানেই যাইব । কামার সঙ্গই স্বীলোকের ধন্ম _ন্বামীর 

সঙ্গহ একমা সখ । ধঙ্মীত্ত ভইয়া কেন আপনি আমাকে 

ল্লামীর সঙ্গ তাাগ করিতে বলিতেছেন 2 তপন্থ্া, গুরুসেবা 

পতিভক্তি, ব্রত ও আপনার অন্বুগ্রহ বলেই আমি আপনার 

দর্শন প।ইয়।ছি এবং সঙ্গে যাইবার অধিকারিণী হইয়াছি । কেন 

তবে আমাকে নিষেধ করেন ১ দেব আপনি জানেন, গৃহধন্্মই 

স্্ীলোকের প্রধান ধশ্ম ॥ গুহধন্ম্ের দেবত। আ্ামাতে বঞ্চিত 
হইয়! কি প্রকারে সে ধন্ম পালন করিব ১ হাই আপনার 

সঙ্গেই যাইতেছি। 



ঞ সপ 

( ৬১ ) রঃ 

ঘানিলী নহুনি- “হুম অল সক্লালী হক্ছ্ুনি নল হন 

স্স্টজনি বািজ্যালি । ব্লালিজত্র হেল ক্দীঘন্ম:_ল হল 

হঙ্গ নু । ঘন্বন্নী ননান্ ঘ লা লল্মা'যা ভদকিগালি ১ 

লনহ্মাহুনমনাজ্সা লিলকনা লনল স্ব ন্সঘ্র এনভলুলম্দসা 

ক্স লন্বন্ন দায় ক্সলুনানিলী অনিল: জন্গা। লিহ্বাহ্গল 

আল; জি উন্, লনা ব্যকল্ম ন্বন্ দলানী লাহীগন্ী 
্লাললন। ব্লানিবন্থিনঘা জপ্র ঘ ঘলা াললীম;। ক্সনী 
মনন্ন সসন্জনাল | 

হাসা লা অিগ্বাসিললাসিল স্মুলা বুলন্ন ত্র নি:লব্: 

লন্মানান্ ভু ভছিনন্বান। জলমী ওপার লি বালী 
হাসানন্নীলরল: । বালন ছু (ক্স) শ্ত্ব আীব্সনা ল 

দয়াালি। লুপ আসলালিবামিনা__সল ক্সলপা লিনা বল্ল 
নলি সাল্ং: বীনৃহ্ম । কলম্গুহানিক্গান্নাস্ন্সা ওল, 
নিঃাহহা: শীঘা হলীনবনীত্র, লবাদ লন আললি। আানল্ 
সাম্ান্ ঘহিজ(লি নান ন্ ক্স হ্ন্র ঘনজ্ৰঃলি, লন্ লিগান্বই: 
অন্ন । লিন্িঘা ললন্বগ্া লা মন্গিঘনি জিলা । 

ক্স্ঈ নল বালিতনি লভ বাম লনু ্সক্লি! আ্বান্বীওস্তল- 
নিত্যপ্ ল শ্রাব্লন্নলঘুজী ল ল্্ তুত্রনিাকভ: | লালা 
ক্জলা শ্রীব্', জতনূত্বা ভিবাললা; | হিসন্বকা ভি বাদল 

নুল্বনলদি নানক লালিনু'। ন্ুনিগাহুন্ল, ন হাম লন 

ক্সঘি। অতি না হান লঙ্কান লন্তব ভুক্ফ্রমি শন লবন 
ব্্রুহলানুকা মতন অন লঘ্ন। লগ্ন লভজ্লালি জানজ্য 



( ৬২ ) 

লল জীমিন্দ জক্ডুব্ম ভন্গাহিনম্বান্ব। ল বার্ন লন 
ক্সললি। জিন্রীতা হ্ান্নলাহ্নল, জব্ঘ হ্বলান্ব জ নান, 
জগ সলান্যা:১ জ ল্্ ছলাল্ হ্লন্নি, জপ না ন্ততীঘিলহ্ৰ 

সলিক্ধন্ন্সা:, জগ ন্বা ক্দক্মন্বল: হ্যা হ্ৰানত্ৰ' কলি অজ্ঞ 
লাল মনল্। 

বাজশ্রেষ্ঠ ( দশরণ ) বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়। মুভতভকাল 
সংভ্ভাইান পাঁকিরা সংভ্ঞঞ। লাভ করিয়া এই কথা বলিলেন । 

পদ্ুলোচন রামচন্দ্র পঞ্চদশ বন বয়স্ক; রাক্ষলগণের সহিত 

ঘদ্ধ যোগ্াত। দেখিতে পাইতিছি না । এই আক্ষৌভিনী সেন 

সামি ইহার সঠিত বাইর। সেই শিশ্াচরগণের সহিত যুদ্ধ 

নরিব। আমার এই পরাক্রমশালা অন্্রবিশারদ ভত্যসকল 

রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ । সুতরাং রামকে 

হইয়া যাওয়া উচিত নহে । যে পরাস্ত প্রাণ পাঁকিবে সেই 

পনান্ত ধনু তস্ডে লইয়া আমি জয়ং তাহাদিগের সভিত যুদ্ধ 

নরিব, সেই বত সুরক্ষিত ভইয়া নির্বিনদ্প হইবে । আমিই 

নাইব, রামকে লইঝ। বাওয়। উচিত নহে । সে বালক ও 

হশিক্ষিত, অস্্রবলযুক্ত নহে, এবং যুদ্ধশাস্ত্রে ও পণ্ডিত 

নভে ; সুতরাং রাক্ষদিগের উপযুক্ত নহে, কারণ রাক্ষসেরা 

:ট যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করে । রামবিরহিত হইয়া আমি 

হর্ভ মাত্র বাচিতে পারিব না। স্থতরাং হে মুনিশ্রেষ্ঠ 
গাপনার রামকে লওয়। উচিত নহে । আর যদি রামকে 

হইতেই ইচ্ছা করেন ভাভা হইলে আমার সঙ্গ চতুরঙ্গ সেন। 
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গ্রহণ করিয়। তাহাকে লউন। যঞ্টি বসর বরস্ক আমার 

পামচন্দ্র বু কষ্টে জাত হইয়াছে । ইহাকে লইর়। যাঁওয়। 

উচিত নহে । হে ভগবন রাক্ষসদিগের কিরূপ বাধ্য তাহা র। 
কাহার পুত্র, কিরূপ তাহাদের আকার, কাহার। তাহাদিগকে 
রক্ষা করে, কুটপ্রণালা যুক্ত তাহাদিগকে কি প্রকারে গ্রতি- 
কার করিতে হয় এবং আমাদের সৈন্যেই বা কি উপায়ে 

রণক্ষেত্রে সনিবেশিত গাকিবে ইত্যাদি সকল বিষয় আমাকে 

বণন! করুন । 

নব্ব লল্লহ্বন স্মুনা নিকানলিলা লামন__তাছ বয়স লনা 
হানয্যী লাল হাল: লন্যা হনরহ ব্লন্লীবা নন আজ । 

অহা বণ অজনিঘ দন্না ল খানি, লা লল মন্ত্রীহিনা 

না নু হাল্ধ। ল্গানন্া লাহাভ্বশ্ব স্বনাতষ নলনিঘ্ব 

হিল: | ন্ুনন্ধা ঘুলিলা নন হাসীনান্ন জুনি নহা__নঙ্ি 

প্রনী$ক্লি ঝন্সাঈী খ্আন্ব নব্য ভৃহান্পল:। অন্মন্ন লনাল্ 

স্সন্মলাব্মহৰ লল হুনন লব যুক্ত্ব, সন: লন্দ্ুল সন্বাভ 
স্্ত্ৰ। হন্রালনবন্মচা মন্ধা; দলমনল্না: ল জা হানব্্ 
মীভূ, জি ঘ্ুলমলত্বা যুদ্ি। লল ল্থাঈ ননী না স্টিনী 
লাভ: ল সন্গী$ভি মমীত্ত নহ্স ্ানন্ব:। জপ ক্সছি 

সলহ্স্্ৰ' বন্মানাব্দীনিহ লা লি ললম্ব হাব্ঘালি। 

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বিশ্বমিত্র বলিলেন-_-পৌলক্ত্য 

ব্ধশোপ্ভব রাবণ নামে রাক্ষস ব্র্গ। কভকি দভবর হইয়। তিন 
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জগতকে সর্ববদ| উত্পীডিত করে। যখন নিজে যজ্জবিভ্ব- 

কারী না হয় তখন মারীচ ও স্ুবান্ত নামক দুই মহাবল রাক্ষস 

তৎকর্তক প্রেরিত হইয়। যত বিদ্ব করে । মুনি কর্তৃক এই- 
রূপ উক্ত হইয়। রাজ। তাহাকে বলিলেন আমি সেই ছুরা- 

ত্বার সহিত ঘৃদ্ধে থাকিতে সমর্থ নভি । ভে ধন্মীজ্ব, আপনি 

ভতভাগা আমার দেবতা ও পক । অতএব আমার প্রতি 

অনুগ্রহ করুন| দেব দানব গন্ধর্ন বক্ষ পক্ষা এবং সর্প 

কেহই যুদ্ধে রাবণকে সহা করাতে পারেনা মানুষেরা আর 

কি করিবে» সৈন্যযুক্ত অথবা পুত্রযুক্ত হইয়।ও আমি 
তাহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি। কেমন 
করিয়া দেবতুলা সংগ্রামানঠিচ্ বালকপুত্রকে প্রদান করি 2 

(ক) বাংলা কর - 

লিম্মভাক্নঙন: মজ্ন, লিন্লীলা ল্যতলিলা; | 

নীল ললবা আমা লিগ্রস্ঘ ব্ুলন্হল ॥ 

জলন্রিভ্তলনল লন্আা, লা প্রহিনানুল। 

লজ্ননাহামাস্কল অশীলিলিহন লালন ॥ 

ওন্ননিভন লব আলাঙ্য; হাতা লীন্বনলানূহু: | 

স্লাহ্ঘল্ দাব্যিলা নীন্গ ললালি দমমাঘা ॥ 

লগ্নি মন্মধ্ুলালি দন্বহন্নি নলহ্কান: । 

অল্বাজমমত্তাস্্র হাস নিসিলাপালা! ॥ 



(খ) প্রশ্মমালা-- 

স্পট 

লি অনল স্সল ১ অদীবা হজলী। 

জ্ালি নিনহব্ঘনক্র্ঁল? লক্ল্যযনলিললাঘি, নলীলবল 

সগিল:, লাবামিলী লিঙ্যান্বহাস্্র। 

জীল্যা: ভিক্য: ১ লললা মামা: | 

জীন্তঞ্গ নঙ্গ নল: ১ হু হি: আমলল। 

জীন্তত্র লম: ১ লহল: সীলিন। 

লব্বলান্ছি জালি বুনন 2 ললাব্ছি তু । 

জব; দাব্যিলা ললাঘি জ্াত্লি 2 জান্তা । 

ংস্কত কর-_ 

যম কহিলেন “ ম! তোমার ধন্মপরায়ণতায় এবং এই হ্থন্দর 

যুক্তিযুক্ত কথার আমি বড় প্রীত হইয়াছি। সত্যবানের 

জাবন ভিন্ন যে কোন বর প্রার্থনা কর তাহাই দিব ।” 

সাবিত্রী কহিলেন__-“আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজাচ্যুত হইয়া 
বনে বস করিতেছেন । তিনি চক্ষলাভ করুন এবং অগ্নি ও 

সূর্য্যের মত ব্লশালী হউন ।” 

যম “তথাঁস্ত্ব' বলিয়া চলিলেন। সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে 

চলিলেন। 

৫ 
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অশুদ্ধ-_ 

বাঘলাবূল লহ্মন্যী ক্সাস্মলমর্ সনিদ্ভা ্সনভুযত্ি আ্ান- 
নন নহুনি। বাজ: হৃয্হ্ঘী লাল। লহ্ঘ জআমন্রংন্তুনী 

নবী: হাল: লীলা লাহা ঘন জুলি ভিন দাম: । লহ্ন্দল 
লাম নব্য লাহ্ঘা ক্স । ল নথ নন্ল দলিষ্ঠা ভ্গ' ভন্ছাল 
মহানর্ন। লন্বন্বলক্খুল্ম লণীঘল: ললণি লিন্গ্িন:। ননব্যান্র 

হালবালাল তনস্মুজ ভু অল্রল ন্লুলি-_-লম্াদি ব্লম 

বালাযলল লনলা জ্াজ্িলনান্। 

ৰানান্সা লহমন্গ ক্সাস্মলঘত্ত দলা ক্সমফ্যহিত্ 

নান্সমলন্ লহলি। *হাজা ুগান্ঘী লাল । লহ্ছ জানত: 

ক্কনী লন্বী হাল: লীনা মাসিঘা অন্ক কুনি জু দাম; ॥ 
হামা লাল লব হানা ন্স্দ। নন্রঘ নল দনিষ্ঞা: লুষ্ড' 

ক্ছছাল: লবান্রন্লী।” লম্ল্বন' স্মুলা লদীঘলী লল্গলি' 
লিবকৃন্িনন্বান্। লনা$বাফমী হালাবলল' ভদস্মুআ ভু 

নন্বল' নহুনলি-__লন়াদি ব্গ্র হালাবালল' ললঘ্া জান্বিন। 

শুদ্ধ কর__ 
(ক) লাহ্ক্ন্বান স্মুন্স 'ন্যান্া নথিহ্যা মন্তাুলি' দুজিন: | 
নল অঘান্রিঘি দুজিলনান্ হননি: ল ক্সান্তন্থা নিলঞার্থ ম্ছুনি। 

লুলি হ্বহা নললালীব বর্ন । লললানীৰ সামা গ্সব্দহল 
লীহ শতক লাজ ন্দিল শিচ্র ভভিল:- বসন্দীষ্ সললাজল 
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স্সক্গহম লীঘ' পয্যনাঁ। ন্মন্যন্লা জন্লদাক্নান, লুক 
নললানীম' ন্সন্মালিলহ্যা। লন: কতুন্লী' লগাল্ী 

ভুলিনহনি | 

(গ) কজস্ু্ ঘুহব্জলা দ্িসমলা: নম ভন । নিহুলাব্তা: 

অঙ্ননি: নিনিনন্ জব্মান্যি জলনন্নি। 

(গ) সালা জ্তীক নণ আসান্বহিন্ন তভা। লগানিঘ: সল 

ক্সমিম্ব নাভ্য:-হনন্ত্বগন আন্মঘা লন ললন। ঈনা স্বনা 

লিল দহ্বিনিত্া লিনাহ্মিন' লস্িনা। লনদ্িলী লা 

মবনীবু'্ল ছিল! স্সহত্ভরলিন্বাল ঘাল্লিন: | আবার বুক্ব্া 
ন্লাইা ধাহীিগ্ৰৰ ঘন। 



তৃতীয় অধ্যায় 
গরিওদ্পী নিও ন্তি 

প্রথম পাঠ 

স্বরাস্ত পুংলিঙ্গ 

১। আ্রাববজ্ধ: কঙ্গনান্ দললি- বালক অশ্ব ভউতে পতিত ভইাতেছে। 

ালবা: ব্ললান্ ক্সনবীন্টন্লি--.বানরেরা বৃক্ষ ভঈতে আবরোণ 

করিতেছে । 

ল্য: ন্সহু: ওন্দলন্লি-__নদীসগূভ আদ্রি হইতে উৎপতিহ হয়। 

তম: জনি: ক্সন্য-_খধষিগণ কবি হইতে পৃথক্। 

দিলা ল বুৰী: ক্সন্স:-_পিতা গুক ভইতে পুথক্ তেন । 

নাধী: বিনা স্সাস্মর্ন ল দলিত্যালি-সাধু ব্যতীত আশ্রম 

প্রবেশ কৰি না। 

সিল: ন্সল্ম: জী লাঁ বন্নি--পিত। ভিন কে আর রক্ষা 

করে ? 
নন্ীনু: ভানা অন্ত: গ্রহীতা অপেক্ষ। দাতা শ্রেষ্ঠ । 

২। ক্সঃব্াক্ঘা হিলা লী ভ্ালজী ন ভজান-_অশদ্য় বাহীত এই 
বালকদয় দৃষ্ট হয় ন1। 

শর্গাক্যা কল্লালি মনন্নি-__বৃক্ষদ্ধয় হইতে ফলসমূহ পতিত হয়। 
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ক্সডিক্যা মম জন্নন্া-_মহিদ্বর হইতে ভয় কর্তব্য | 

লপিক্ঘা ভলী গ্িহুৰছিনী-কপিদ্য় হইতে এই শিশুদয় 

রক্ষিত। 

সঙ্গ ভলা নিত অরন্নুলনাঁ সিজিনন্রান্-_আমি এই বিদ্যা 

বন্ধু্ধয়ের নিকট শিখিয়াছি । 

হুভ্সা জর আাস্মনহা:-_গুরুদ্য় তইাতে কাভার শ্লাঘ্যতর | 

সঙ্গ নিন্তলনা লভাল্ার লজ্ঘনান্--ভামি মাত পিত| হইতে 

সদাচার লাভ করিয়াছি । 

লিশ্বন্: ভান্বক্সা ঘলালি ভলন-ভিক্ষুকটী দাতৃদ্ধয় হইতে ধন 

পাইতেছে | 

নান বম: লম ব্আলানিজঁ_ব্যাঘগণ হইতে ভয় স্সীভাবিক। 

বিজন: বল্যল সামল্ম -দেবগণ হইতে অমৃত প্রাপ্ত ভওয়। যায়। 

নুলিষ্য: াব্লান্ি ঘহাল:-_মুণিগণের নিকট শাস্ত্রসমূহ পাঠি 

করিতেছি। 

ক্সভিষ্য: লহ্ঘ;ঃ ভন্মল্লা:_. পর্ববত সমূহ হইতে নদী সকল 

উতপন্ন। 

নল্কাল্বাহিব্: হু্ক্: হান ভ্রলন্ন-_-রক্গচারিগণ গুরুদিগের 
নিকট হইতে বরসমূহ লাভ করে । 

লাল: ক্সনূলা: হল বকেত্সা:__এই গৃতস্থেরা সাধুগণ হইতে 

নিকৃষ্ট নহেন। 
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পিল্তয্ৰ: নল স্সার্ীতলাহ' লিন্বন্ন--পিতৃগণ হইতে সকল 

আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। 
ভান্তক্: নপ্র ঘলালি ঘাল্লালস্ই__দাতৃগণ হইতে আমর! ধন 

প্রার্থন৷ করিতেছি । 

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাবহার করিয়া এক একটী ঝাকা রূচন: 

কর-_ 

খ:, জনিক্যা, আাভসাঞ্আা, লাবাহান্, ক্মিক্ম:, সক্গী:, 
মিত্র, আ্ীনু:, নিনানু:, অন্ীনক্ম', বলিব: +বানুক্আা । 

সংস্কৃত কর__ 

হবি সমূহ অগ্রি হই সুধ্যে উপস্থিত হয়| রবি হউতে বৃগ্রি 
উৎপন্ন হয়। 

হিরণাকশিপ বিধাতার নিকট হইতে বর গ্রাপু তর খষিগণের 

অপেক্ষা ও বলবান ভইয়াছিলেন। 
পাদপ সমূহ হইত পক্ষিগণ উড়ির। আসিয়। এখানে বাস নরে। 

বিঞু ভিন্ন কোন দেবতা জগৎ পালন করিতে সমর্থ? 
পশুগণ ব্যতাত কোন বজ্ঞ সাধন হইতে পারে না । সুতরাঃ 
পশুগণ গৃহস্থদিগের নিকট হইতে অনুকম্পার যোগ্য 

(ম্সন্থন্নি)। 

কোন্ বিক্রেতৃদ্ধ হইতে তুমি এই বস্ক সমূহ ক্রয় করিয়াছ ? 
তআোতৃগণ ব্যতীত বক্তার! রা হয়েন না। 
সুধাংশু হইতে কিরণ পতিত হইয়া পুপিৰীকে শুক্র করিয়াছিল। 
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দ্বিতীয় পাঠ 

ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ 

১। ননীব্বুতব: সন্দ দননি-_মেঘ হইতে জল পড়ে। 

লাস: বন্ধ ঘঙ্মীনীক্:___সম্্াট অপেক্ষা সেবক ধন্্মভীরু | 

দান: ময় ভল্বিন__পাপকারী হইতে ভয় উচিত । 

নত্রিমন: নিজ্বা ন্বলঘন- বুদ্ধিমান ভইতে বিদ্যা লা 

| কর৷ যাঁয়। 

বামন: নিলা কাজা ল গ্গীলল- -গাঁনকারী ব্যতীত রাজ! শোভ। 

পান শা। 

বস্তু: ন্সন্ঘ মল নক্ছালি__ুহদ্ হইতে আমি ধন ইচ্ছা করি ॥ 

বান্স: স্সন্য: জা; দসা; ব্লি__রাজ! বাতীত কে প্রজা 

রক্ষা করে? 

দ্রজ্মান্যি আত্ব : লিদলন্লি_ মস্তক হইতে পুপ্পসমূহ পড়ি 

. তেছে। 

ক্সহমল: হিল: নস্টিলল:_ প্রস্তর হউতে আগ্রি বহির্গত হয় । 

ভিলন্মন: ন্সন্ম; জী$দি বরহান্ ল দতলি -দিজন্মা বাতীত 

অন্য কেহ বেদ পাঠ করেন না। 

ভ্রামিল: দলী জন্ম গি্গন-_ন্সামী হইতে পড়ী ধর শিক্ষা 

করিতেছে । 

নিল: অজ্ম কৃনা: সানা:-__বিধাত। হইতে সকল দেবগণ জাত। 
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জঙীন্রল: বসন শ্রত্বা: ক্লান ভ্রলন্ন-_কনিষ্ঠ হইতেও বৃদ্ধের! 
হান লাভ করেন । 

নিুম: জ: গ্তব্বী-_বিদ্বান্ অপেক্ষা কে সুখী 

দ্বিবচন 

নমীবুন্ক্মা 

লংলাভজ্সা 

নহিলাভজ্মা 

ন্িিদত্বিক্রগা 

লভিবক্্রনা 

নুত্রিলক্র্যা 
আ্লাননক্লনা 

ক্ছক্া 

সলবনা 

বব 

ললাবক্রনা 

হাসঝ্সা 

নছিলব্যা 

ল্সঙ্লধ্যা 

লক্মঞ্আা 

বহুবচন 

লণীঘৃজ্ঝ্য: 
নাহিন্ুম্ নন: 

অকলাভঞ্ম: 

দহিলাভিষ্: 

ব্রিনস্সিক্ন: 

লভিতক্া: 

বুর্তিলক্্।: 
লালনব্7: 

হাজ্জ জন, 

মলব্লন: 

সবুর: 

লাজ): 

বাজক্: 

লূতরক্ষ: 
বলিলঞ্স: 

বসহক্য: 

নক্লাঞ্য: 



দ্বিবচন ববচন 

ক্সানজ্া সাক: 

ক্লালিলনা ব্লালিনন: 

দল্িষ্ৰা দল্িমন: 

নম্ীজ্ঘা নঘীঝ্স: 

হিনান্জীলনা বিন্বাঙ্দীলনর 

শভাহন্্লীজ্যা ভভাহন্বনীলন: 

নিল্রক্রা নিন: 

লব্মিনক্রনা লহ্মিনক্্রা: 

কাহীয়মতা বাবীমননত : 

জন্যাঅক্না নন্পীতক্: 

৩। উপরিপিখিত শব্দঞ্চলি ব্যবহ।র করিয়। এক একটা বাক্য 

রচনা! কর । 

৪। সংস্কৃত কর-_ 

কণিষ্ঠগণ হইতে কোন ভয় নাই। 

বিপশ্চিতদ্বয় ব্যতাত আর কেহ এখানে বসিবে না । 

বিদ্বান অপেক্ষা মূখ দুঃখী । 

দিবৌকাগণ হইতে মানবেরা বর ভিক্ষা করে । 
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তৃতীয় পাঠ 

পুংলিঙ্গ সর্ববনাম 

১। ঘত্রজ্মান্ বহনান্সা ঘল্বন: 

নব্মান্ নাথ্আা নঙ্ম্: 

মব্মান্ মাঝ্সা অব্য: 

নবহ্মান্ ন্ধাষ্সা জঞ্ঘ 

সব্মান্ ক্সাধ্সা হক: 

ক্সমূব্মান্ বসা ক্সলীঞ্: 

ন্ ক্সানাক্না সব্মন্ 

ন্ সুনাধ্যা মৃষ্মন্ 

২। উপরিলিখিত শন্দঞ্লি বাবভার করিয়। এক একটা বাকা 

রচনা কর। 

৩। সংস্কৃত কর- 

এই বুক্ষ ভইতে পতিত ফল সকল সুমধুর । 
সেই সাধুদ্ধয় অপেক্ষা এই গুহস্থটা ধার্মিক । 

স্থঙ্দ্গণ হইতে তোমর। কোন্ পদার্থ ইচ্ছা কর 2 

কোন্ হন্তা ভ্ইতে ভীত হইয়। তাহারা দরালু মুনি হইতে 

আশ্রয় প্রার্থন। করিয়াছিল ? 

পরিব্রাটগণ হইতে তাহার! শিক্ষা লাভ করিত। 

তোমাদের অপেক্ষ। আমর! স্বচ্ছন্দে বাস করি । 
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রাজ! সকল লোকের নিকট হইতে কর লাঁভ করেন । 

উদার চেত। ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর কোন লোকের সহিত রাজ 

পুত্রের গমন করেন না। 

সেই শাবক সকল এই পক্ষিদর় হইতে জাত। 

শিশিল হস্তদয় ভইতে পুরশ্তকটা পড়িয়। ঝাইাবে। 

এই নগরা সেই জনপদ হইতে নিকৃষ্ট নহে। 

কোগ! ভইতে উৎপন্ন হইয়। গঙ্গা কোগায় পড়িভেছে ১ 
চন্দ্রমী ভঈ(ত পৃথিবী কি লাভ করে 2 

বিধাতা অপেক্ষা রাক্ষপরাজ কি শ্রেষ্ট ? 

উদ্ধি ভইতে চন্দ্র জাত ভইয়া আকাশ হইতে কর বিকিরণ 

কার । 

১। নিল্ললিখিত শব্দগুলি বাবহার করির। এক একটী বাক্য 

রচনা কর- 

জূল্সান্রা: লল্সালনা নন্সামন' 

লিগ্সানা: নিগালনা লিযামন: 

জঙন্মা7া: জল্মিমযা জন্মিলন: 

ক্সীনচ্সা: আসীমঘিলনা ক্ামমিলন: 



সলল্মা: 

নিতৃহ্্া: 

এন্না: 

নস: 

অচ্না, 

ন্ঞ্না 

ভু্িনু 
লালু: 

লান্্ব: 

কমান: 

দর্সত: 

হিল: 

লসব্তা: 

লনা, 

লক্বুনা 

বলবা 

নকলা 

কৃছিভলযা 
লাললনা 

লতব্লনা 

লাব্লনা 

সানক্রনা 

নব্সিক্রনা 

মাকক্রযা 

ব্জনা 

অব্্রিশা 

জ্লালনা 

লালনা 

জসললীল্ 
নিভুসীলন 

অল্লন: 
ত্ুলন: 

অনু: 

ক্নন: 

হুছিন্তলন: 
লাভেলন: 

স্হান: 
লালন: 

হ্সানক্রন: 

লহ্িদক্রন 

নীক্ক্রন 

লহ্তরন: 

লভসালন: 

শাোঞ্নার 
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জন্যা: জ্বালনা 

অনা: আলনা 

সহ: সাধনা 

সুমা: ব্সক্ুলনা 

) 

জাল: 

আমন; 

বামন: 

কস্রুলন: 

জন্সাগ্রা; জা আ্সা্বব্যানা- -কন্য। অপেক্ষা কে আদরণীয়। 2 

ভীল্লানন্সা: লিগ্ঞাা;: জি ব্ববজব-_জ্যোতস্াবতী নিশা 

অপেক্ষ। কি সুখকর ১ 

ত্দ্নান্নাঞ্ৰ: জন্মিষ্স; বীহনী লীনা:__উন্ভাল উন্মিসমূহ 

হইতে ভারুগণ ভীত । 

লিৃসান্দা কৃভিন্তক্যা ক্সল্সা জা স্সাহৃহব্যাা _বিদুষী ছৃহিভৃদয় 
বাতীত কে আদরণীয়া । 

নহ্ঘা; অহ্নিহ: জিন্লাগিলী ন্নাল লমন্ন__সেই পরিষণড 

ভইতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করে। 

ঘন্না ক্মন্য: নগ্য: দুললীন্রী ন-_ধেনু বাতীত অন্য কোন পশু 
পজনীয় নাহে। 
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পঞ্চম পাঠ 

র্লাবলিঙ্গ 

১। নি্ঘলিখিত শব্দগুলি বাবহার করিয়। এক একটী বাক্য রচনা 

কর-_ 

ঘুচ্মান্ দুল্সামযা ঘচ্মমা: 

ন্রনান্ নলাম?া নললন: 

লবুল: লমলাা লুল: 

হাক্ব্া: জালা লাক লন: 

আলল আ্ীলক্রনা আল 

লক্ষ, জজ্ম লনা জন্ম না: 

আন্না: শন্মলনা আলম নন: 

নমষ: গমীলনা দমীলন: 

লব: ললালনা ললী লন: 

ভুনিন: জন্িল্যা নিলা: 

আমল: আাসুলগা স্সামুলা 
অনূম: অনুলনা অনৃমন 

লক্নল্লান্ লত্মালনা নকলা: 
অহ্লান আমা ঘলন: 
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লজ্লান্ লালা ললন: 

ন্ৃক্মান্ জাননা মন: 

স্সব্মান্ কসালনা হলন: 

স্সবূজ্মান্ ব্সলুমনা ক্সলীমন: 

স্সা নলান্ দান্নাহী নিহ্ববন:- বন পথ্যন্ত প্রাসাদ বিস্তৃত। 
সা সন্মল: ন স্ত্রা:_দন্ম ভইতে তাহারা শুদ্ধ । 

ক্সা হতাআান্ ক্স তৃক্স:__শৈশবাবধি আমি দুর্বল । 
্সাললী: ন্সপ্ন ন্সাল্বাহ্:- মনত হভাতে গারন্ত করিয়া এই আচার । 

দৃচ্ম লন: মহা ল্ দিনন্নি-__পষ্পসমভ তইতে ভ্রমরেরা 

মধু পান করে। 
ভালা: স্সহিন: শব্নল' দাঁরু তইতে আগ্নি উতপনন হয় । 
জল্লান অর নিঅব্ব-_কাভ। হইতে তুমি ভয় পাইতেছ 2 
লবাহান্ অভি: লানন্। ন্নল'__নগরের বাভিরে ভীষণ বন। 
গ্ঘিত্ঞা: জন্ত্ব' স্প্কা:__গ্রহগণ পৃথিবী হইতে উদ্দে। 
নজ্মান্ নৰ্ ল মানবিক: তাহার পর হইতে সে ধার্মিক । 
ন্নীনান্ ল্গীঘ:দ্রননলি-লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় । 

সংস্ত কর- 

সেখানে নানাদিগ দেশ হইতে আসিয়| পক্ষী সকল বাস করে । 
লোভাকুষ্ট কোন পান্থকর্ভক লোভ হেতু আলোচিত হইল । 
ভানিট্ট হইতে শ্কভগতি জাতি য় ন | দি ম্প 



( ৮০ ) 

অনেক গো-মানুষ বধ হেতু পুত্রগণ মৃত। ঠাভার উপদেশে 
আমি ব্রহ্মচারী হইয়াছি । 

যে পাখী যোজনশতেরও অধিক দুরস্থান হইতে আমিষ 

দেখিতে পায়, সে প্রাপ্তকাল হইলে পাশবন্ধ দেখিতে 

পার না। 

ভিরণাক বিবরাভ্যন্তর হইতে বলিতে ! 

দেব দুর্বিবপাক হেতু জরদ্গব গলিতনখদন্ তইয়!চুছ | 

তাহার! নিজ আহার হইতে কিঞ্ি দান ক । 
০০ 

বিচ্যা বায়াবৃদ্ধ আপনাদের নিকট হইতে পন্থা শুনিতে এখানে 

আসিয়াছি। 

বৃক্ষ পার্খগত চেন্ত। হইতে ছা।য়। সংহরণ কারে না । 

অতিথি এই গৃহ ভইতে নিরাশ হইয়। কিরিতেছে | 

তাহ! জানিতে পারিয়। মাভগার কোটর হইত নির্গত ভইয়া 

বাহিরে পলায়ন করিল । 

বন্ধু ভিন্ন কে আমাকে এই কালপাশ্ব বাপ পাশ হইতে 
রক্ষা করিতে সমর্গ ১ 

নৃশংসগণ হইতে ভয় শঙ্কনায় । বন ভিন্ন সার কোথার সখ 

প্রাপ্তব্য 2 

এইরূপ আলোচন। করিয়/ও লোভ হই পুনরায় সেই অন্ন 
গ্রহণ করিতে চেষ্টা! করিরাছিলাম । 



( ৮১ ) ? 

তাহার পর বনুপুণ্যফলে এই বন্ধু কর্তৃক আমি ন্েহের 

সহিত গৃহীত হইয়াছি। 

হিরণ্যকাদি বন্ধুগণ ন্েহবশতঃ বিপদ আশঙ্কা! করিয়া তাহার 

অনুগমন করিল । 

যে পর্যন্ত এই ব্যাধ বন হইতে নির্গত না হয় সেই পধ্যন্ত 

বন্ধুকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করা যাউক। 

শৃগালের জন্য পাশ বদ্ধ হইয়া সেই মুগ কাক কর্তক রক্ষিত 

হইল ॥ 



(৮২ 0) 

বচ্ঠ পাঠ 

সাহিত্য পরিচয় 

১। নিন্োদ্ধত শ্লেকগুলি বাংল! ভাষায় প্রকাশ কর- 

ল লক্মঅললাক্ক্স লহী লল্ালি দগ্অলি | 

ত্র ভবুলহাক্ছ্া অভি জীনলি দড্আলি ॥ 

'ভ্জ্সাজ্দ্রআলভালালি লদ: লত্স গলি: জলা । 

ক্সন্লীমন ভুলি লাবা5ত অক্মন্আন্ন্িন: ক্স,.ল: ॥ 

লল দস্তা: হুক্মাপ্রলমি বজ্সন | 
ভন্লহজ্ন লন্বলজা? লক্কাকপন্ঘন্ম লিভ্তুলি ॥ 

াক্তালি: বল্লবাক্ান্নালন্ন নাল অব্বুলল। 

সম্ন্লি: জল জ্ন্মজ্পা জীনিলভ্ৰ জব লু লা ॥ 

লী ভব্দী অবন্নুদ্র: জদীঘলী লিল্মক্ভ্িল: | 
দক্লাব্বীজীনী ন নভ নল ভুংক্জলাহিল: ॥ 

মভতকীনা ব্ুকসনন্ ভ্ালল্ঞা ক্ুুলিলিন্ছছলা | 

লিলা লন্হা লন লদীঘী ক্সাল্ন্ঘ্* ভীঘব্তললা ॥ 

ললাহব ভহন্ননল জাল লল লিকভললা: | 

মলা নব লিনলিত্সন্নি অম্লত্সন্তি সি লনা ॥ 

নিলা ননলললব্বন ল ন্মসন্লি ললান্িজ্ল্ । 
লন দাখ্াজ্সইলাদি ল।ননলাল্ ললাক্সিলাল্ ॥ 



(৮৩) 

লীগলিজ্নাকুনীল লগ্গলাল্ নহস্রলীল্ালিন ব্ললা: | 
ক হন দামন্জানলক্নু নান্লন্ন ল নদগ্জলি ॥ 

সানিলালব্ছম জি জস্সিত্রন্অল দুজ্ঞন জল্লিল্। 
আ্লক্ভাৰ দবিক্া্ লল্ৰ: দুভভ্ীক্সলা আনল ॥ 

লব্মা।ব্ি ক্রুতিক্কুজ লাল ল্বতুত্রী ল ব্বলুলা। 

হলাল্ননি লা হা লাৌন্জ্ছিত্যন্ন জকান্নল ॥ 

ন্নান্ধী মা আত লাল্বভী মুলা লা ব্তক্রলাহাল: । 

লহ দু লিালভ্সা লকাব্আাব্ন্রাবালী ব্য: ॥ 

বভ্সলিালিল্ন্লা মর লঙহা; অল্রলান্ব অব । 
বলহুাক্সঅক্নুলাস্্ নল লহাঃ হ্লকাবাজিল: ॥ 

হল হল ব্যক্ত্রজ্মী লিঅল5চনল্মালি অং । 

আাহীহব্া কী লাঙ্গ অন্জলল্অল্ত্ বাজছলে ॥ 

ভুভসল: নহিক্তন্ীজ্জী নিজ্যমাওল্লত্ব,লী$দি জ্বল্। 
লঞ্িলা ক্রুলেল: আদ: জ্িলভী ল অনেক: ॥ 

সলল জন্বন্বান্ অজ্দ7 ঘলাহু অন্ন নব্ভ্িল: | 

নগ্জল ক্রদিজ্ লা হ্ললালিললা ালল্ ॥ 

ললহলী ক্লিন জারজ জানব ল নু নক্ছলি। 
ক্সলি লিভ্সাব্ঘলাঘালি লালন্লী আালে মীললা ॥ 

কীকী লিহ্দলালী নবাললীজী নবাব মন্ঞাতী । 

সজ্লীনলি লন্মহ্তা অন্মাহযা লী 5হ্ লিক্মাল: ॥ 



্ 
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হাল দিঘনান্দ বছিন ক্পাললবাভ্ন জলান্লিন আীহ্ল্। 
নিন্ম ল্বামলিবৃন্' কু্লননহ্বনুললুম্ ॥ 

স্বব্বলাঘনিন বন্য হুংভ্বলামনিন না । 
রঙ্দানূ অব্িন্নন্ন ভু'ব্ালি স্ব স্বন্বানি নব ॥ 
লিদাললিন লব্ভজ্দা: লহ: দু্মলিজাব্তা: | 
ঘীত্বীন লহলাঘান্নি নিঅগ্যা: বভ্বম্দভ: ॥ 

হন হ্যজীন্্না সঈন্বা: স্যক্জাস্্ সহিলীন্দ্রনা: | 
লমুব্াস্বিলিনা অল ল নন্ন্লি নিঘাব্সনি ॥ 

ীল্াবানিলঘলালা দীলিনিব্ন্মলাললল্ । 
জল হললিভ্' ক্তঙ্গ লিলিননলব্হুনল্ ॥ 

| শুক ১] উপরি উদ্ধত শ্লোকগুলি বাঢা পরিবর্কন করি 
করিয়৷ লিখ । 

সংস্কত কর -- 

ভগীরথের তপস্তায় প্রাত হইয়। হর জ্টাযুক্ত মস্তক হইতে 
গঙ্গযকে বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ করিলেন । গঙ্গ। ভর- 
জটাত্রষ্ট হইয়। সপ্তধ। বিভক্ত হইলেন । কতিপর তোত 

পূর্ববদিক এবং কতিপয় পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল । 
সপ্তম ক্রোত ভগীরথের অনুগমন করিল। বন্থুন্গর। পন্তিত ও 
পতনশীল মতস্য, কচ্ছপসমূহ এবং শিশুমারগণের দ্বার! 

শোভিত হইল । তখন দেবর্ষি গন্দর্বাদি পুরুষগণ নগরা- 



(৮৫ ) 

কার রণ অন্ন অথবা গজ আর্ট হইয়। গঙ্গাবতরণ দেখিতে 

ল/গিলেন।  অমিতৌজ দেবগণও এই অদ্ভুত ব্যাপার 
দিনৃক্ষু হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ৷ স্থুরগণ এবং তাহা- 
দের ভাভরণের ওজহশোভিত সেই স্থান গততোয়দ এবং 

শতভাদিতাশোভিন্ত গগনের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছিল। 

চপল শিশুমার, উরগ এবং মীনসমূহ বিদ্যুৎ সমূহের ন্যায় 
দুষ্ট হইয়াছিল । সহ্্রধা বিক্ষিপ্ত শুভ্র ফেননিচয় এবং 

ংসসণৃহ শরশকালীন অভ্রতুল্য আনুমিত হইয়াছিল । 

কালে মহাদেবের জটাভ্রষ্ট সেই পবিত্র সলিলরাশি কোন 

স্থানে দ্র'তগামী, কোন স্থানে লঘুগামী, কোন স্থ।নে বক্রগামী 

ভইয়।, কোন স্থানে বিস্তৃতভাবে ও কোন স্থানে সঙ্কুচিত 

ভাবে গমন করতঃ শোভ। ধারণ করিল। পরে ধরাবাসী 

ঘি ও গন্ধবরবগণ পরম পবিত্রবোধে সেই সলিল স্পর্শ 

করিতে লাগিলেন; এবং বাঁহারা অভিসম্পাতবশতঃ ব্ব্গ্রষট 
হইয়া ভূতলে বাস করিতেছিলেন তাহার সেই পবিত্র জলে 

স্াানাবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন; অপিচ সেই জলের 

মহিমায় পাপবিহীন ও পরমকল্যাণভ।ক্ হইরা। ততক্ষণা গগন- 

মার্গ অবলম্বন পুর্ববক স্ব স্ব লোকে গমন করিলেন। পরে 
গঙ্গাদেবী অদ্ভুতকন্ত্ম বজ্রদীক্ষিত জহুর বজ্ঞস্থান প্লীকিত 
করিলেন । ইহাতে কুপিত হইয়া মহধি সমস্ত জলপাঁন করিয়৷ 

ফেলিলেন। কিন্তু দেবগণের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া জো ত্রদ্ধয়ের 
দ্বারা বাহির করিলেন। অনন্তর জহু.কন্যাভাবে ভগীরথের 



রর ( ৮৬ ) 

অনুগামিনী হইরা সাগরখনয্রিতা সগরনন্দনগণকে উদ্ধার 
করিবার জন্য ভাগীরথী রসাতলে উপস্থিত হইলেন । 

৪1 প্রশ্রমাল-__ 

সহ: জহা বাল নিষ্কললে 2 ব্জীলাবি জন মলালি? জী 

বাভানলব্ধ্ নএজ্রন্নি আম 2 জন্সজিলীলব: ? বাত্ানলব্বাল 

বাহালকান্ুন্ লি? জন্সাভিক্আা জুন 2 জা: নিত্মুন: জুন ? 
লাল ক্সক্লালি নুন 2 লিনিঘা হ্লীনব্লনী 2 ন্সলব্াক্লছন্ত 

লি ১ জ নহ্ললত্ৰান্মাজ: ? ক্টলহিল অধ্যনলা। 



চতুর্থ অধ্যায় 

চতুর হিজ্ভস্তি- 

প্রথম পাঠ 

১। ভাঘু: হৃহিহ্া অল ন্িলহনি__সাঁধু দরিদ্রকে ধন বিতরণ 

করেন। 

সা; ন্আামাম্র লল্তস্থীনা:__ত্যাগের জন্য অর্থ সংগৃহীত 
হইত । 

ব্মলঘ লল:__মুনিকে নমস্কার | 
কমতি জাবি হতানি-_ধিকে সকল বস্ত্বই দেয় । 

লঘু ব্রন্নব ব্রহুণ__বন্ধু মধু পছন্দ করেন। ( মধু বন্ধুর 

ভাল লাগে )। 

মিযব হনালি ন্দীনালি-_শিশুর জন্য এই সমুদয় ক্রীত। 

হান জী$নি ল ন্বুত্ঘনি-দাঁতার প্রতি, কেহও ক্রোধ 

করে না। 

দিল লল:--পিতাকে নমস্কার । 
২। আত সহ্তান: লাজালনা ব্বব্ৰ:__এই প্রস্তাবটা বালকদয়ের 

পক্ষে হৃথকর | 

ক্সজাধ্ৰাঁ আঘা: ক্সাডুলা:-জশ্বদ্য়ের জন্য ঘাসসমৃহ আহত | 



€* 

নি | 

ও ( ৮৮) 

দব্লালি জদিননা স্তব্ভানি-_ফলসমূহ বানরদ্ধয়ের জন্য 

স্থখকর । 

জনলদ: গক্িমনা জ্জতিন:_কুষক অভিদ্য়ের প্রতি কোপ 

করিতেছে । 
অন্পুলনা অব্তি__বন্ধুদয়ের প্রতি স্বস্তি । 
ক্লানলত্া মলানি হুন্লালি-_ভ্রাতৃদ্বয়কে ধন দন্ড হইয়াছে । 

নিমান্তমনা লল:_-বিধাতৃদ্ধয়কে নমস্কার | 

অালজলন: লিভাল বীন্রল-_বালকগণের মিষ্টান্ন ভাল লাগে। 

বুলি: জালি ক্সাহ্ঘানি__মুনিগণকে কি কি অদেয় 2 

ভলালি লান্ুলন: ভিনালি- এই সমুদয় সাধুগণের পক্ষে 

হিতকর। 
ক্লালন: ব্লব্বি-_ভাতগণের প্রতি স্বস্তি | 

সংস্কৃত কর-_ 

গৃহস্থেরা অতিথিগণকে ধন দান করিয়াছিল। 
আমি বালকদ্বয়কে পর্ববত দেখাইয়।ছিলাম | 

তাহার! বন্ধুগণকে কি প্রেরণ করিয়াছে ? 
কুল সমূহ ভ্রাতার ভাল লাগে না। 

ভমরেরা সহকার বৃক্ষ স্পৃহা করে। 
নিরাশ অতিথি গৃহস্থকে পাপ দান করিয়া! পুণ্য গ্রহণ করিয়া 
(শ্সাহান ) ফিরিয়া আসে। 



( ৮৯ ) 

দ্বিতীয় পাঠ 

অন্যান্য পুংলিঙগ 

১। শব্দগুলি বাবভার কর- 

মীম গণীবুল্লনা সন ীবুল্লন 

ব্বকলাজ লবলাভলনা ঘকলাভুলন: 

নিণস্বিন বিলকিকরনা নিপশ্তিক্রা: 

সরত্বিলন হুতিলক্সা নুত্বিলন্নত 

বাক্জল হাক্ছুক্রনা হাক্ছক্র: 

স্তন রা তুক্ক্রন: 

হাক বালা কাজল: 

নত তুলনা লুত্রলন: 
সজল ক্সজজলনা স্সহললন 

ভ্রিসন্মন লিজল্মলনা ভিলন্মলন: 

হলালিল কালিমা আালিলন: 

নব নীলনা বলীলন: 

নিতু নিল্বব্রসা নিন্বল্লন: 

জব্ীযবি জব্যীমলনা লান্বীতনন; 

লভগব্জী লালা অতল): 

নজ্ লালণা নলন: 

অহ আমলা অল]: 



/88 

নল 

ক্স 
০১০ 

সুদ 

লল্ক 

নুন 

সংস্কত কর-__ 

সেই বুদ্ধিমান রাজাকে নমস্কার | 

আমাদের প্রতি তাহারা কুপিত | 

দ্বিজন্মাকে কি কি দান কর! উচিত 2 

( ৯০ 
জালা 

সামনা 

কসঞ্রললা 

্সানালনা 

যুন্বালনা 

বিদ্বান্ স্হ্গদের প্রতি স্বস্তি । 

মাতা কনীয়ান্কে চন্্রম দেখ।ইতেছেন । 

চাতকেরা মেঘের জন্য জস্হির | 

বিপশ্চিতের প্রতি কেন কোপ সঞ্জাত 2 

জন: 

হন: 

আলীলন: 

কসবমলন: 

যুক্ত: 

বিদ্বানের নিকট দূত সকল প্রেরিত জইয়াছিল । 



( ৯১ ) 

তৃতীয় পাঠ 

শব্দগুলি বাবহার কর-- 

লঙ্গ 

নালিজ্জার নানিজ্জামনা নানিজ্বামন 

লন্ম ললিলনা ললিলন: 

জলন্ম জললীলনা জললীমনর: 

ন্রচ্ ন্লমনা নজুলন: 
ক এ 
ঘ্রন্ অল্লনা ঘনুলন: 

লাল লান্তলনা লালন: 

সন্ত ক্বরব্লনা বহব্মন: 

সহিত পহ্সিক্না পকিসক্রন: 

১ লীক্ক্রনা নীক্ক্রয: 

ঘৰিনি জিকা অৰ্ক্রন: 

বভ্হ্ম ঘালনা লভগ্ামন: 

জাহ্স জ্ালনা জালন: 

নহ্ঘ নামা নান: 

অন্ত সালা আালন: 

ক্স ক্সালনা সামলন: 

বসকহ্স জুলনা ক্সক্রলন: 



বলাম 

লন্তুল 
সীলন 

০০১ 

হতব্ 

ভনিল 

অলুন 
লহ 

নভম 
ক্সহলুহ্র 

ক্স 

€( ৯২ 

ব্লীবলিঙ্গ 

নলালনা 

লহ্বলনা 

সআীলকযা 

জক্মলযী 

লাল] 

লিলযা 

অল্লনা 
লভলালনা 

লালা 

কসবা 

হসালনা 

) 

ললন: 

ল্ুলন: 

ক্সীলকন: 
জব 

মীন: 

কলি! 

অন্ন; 
লল্মলয: 

ললশ: 

আসকমন: 

হা ।, 



( ৯৩ ) 

চতুর্থ পাঠ 

চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত 

১। নামগ সলিনব্লত্র দাল্সনীসব্লগ্্ী অন্ক-_বাকা ও আর্থের 

তানের জন্য পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করিতেছি । 

বুনন্তীমা: লতনম: ন্মাবাম্্র লন্মূনাহ্রা:. লন্মান্ লিললাসিব্য:, 
অন্ধ বিজিীনন্ব:. সলায় বক্উলসিল:__ 
রঘুবংশীয় নৃপতিগণ ত্যাগের জন্ত অর্থসংগ্রহকারী, সত্যের 

জন্য আল্লভাধা, ঘশের জন্য বিজরাকাগুক্টা, এবং সন্তানের 

জন্য বিবাহকারী ছিলেন। 

ম বালা হা্ুম্সিন্স ভুক্ভান্ হুক্ভিননান্ _সেই রাজ। রাষ্ট্রের 
স্ভিতির জন্য দঞ্ুনীয়গণকে দত করিতেন। 

ন দন্ুলয় লাহী; ভন্রন্ছুন জল-_তাহারা সন্তানের জন্য 

স্লালোকদিগকে বিবাহ করিত । 

কালা যক্সা্ ছূতিবী ভন্নান্, মন্বনা আহ্মা কম 
ুব্ন্বান্-_রাজা বনের জদগ্য পৃথিবীকে দোহন করিতেন, 

ইন্দ্র শস্যের জন্য স্বর্গকে দহন করিতেন । 

লিলি: দলা লব্মহুগ্যন্ ব্নিঙ্গান্ন ক্সতি ্সলাল' ল 
্লানন্বান্-__রাক্ত। পত়্ীকে সেই সমুদর দেখাইতে দেখাইতে 

পথ যে আক্রান্ত হইয়ছে তাহা জানিতে পারেন নাই । 

মমাহ্া় লভী শীল বাক্স মুল: আ্সল্গব্যা জললন্ন:-_ 

মুনিগণ সন্ত্রীক সেই রক্ষক রাজাকে পুক্তা করিলেন। 



, ( ৯৪ ) 

অ লু: ভলিন স্সাস্মল স্সপ্িলিগুলি- (ধনু ভবির জন্য আশ্রমে 
বস করে। 

সুলি: ব নন্ান হালাল স্সান্মানিলনান্-_ মুনি নিদ্রার জন্য 

রাজাকে আহা প্রদান করিলেন । 

বাসা নলাম্্ অ লু লুত্বলি ব্ম-_রাজ্তা বনগ্মনের জন্য ধেনুকে 

মুক্ত করিলেন । 

নলাম লল বীব্্জব্ হান্সা স্সল্লব্তল: লিদিন:-_ব্রত 
নিয়মের জন্য সেই গোরক্ষক রাজার দারা অন্ুচরবর্গ নিবণ্তিত 

হইয়াছিল । 

মলি লু: ভিলান্না লিন্নতান্স বান্ত+ সন্দলল-_দিনান্তে 
মুনিধেন্ত গোশালার় বাভিতে আরন্ত করে। 

লুদলি: অ্ৰন্স নপ্বা্ লিমন আব ওভ্তন্না' শক্ছলি ক্ম-_ 
নুপতি বধান্ের বধের জন্য ভুণ ভইতে শর বাতির করিতে 

্ ইচ্ছা করিলেন। 

বু রন্তু: জু্ান্থম ক্সন্ব_এউ ধেন্ত ক্ষুধা তুপ্তির পক্ষে 
যথেষ্ট। 

বাল্মী লহনি ভুল্বম্নুন্স মল" ভিললললা- রাজী রাজবংশের 

উন্নতির জন্য গভ ধারণ করিলেন । 

নাশ্তলী জলী ল্লাক্জাক্স লুদ্রান্ন লন্বনি- সেই রূপ লে।ক জগতের 

উন্নতির জন্য জন্মহাহণ করেন । 

জ্লাহজন্দ আঁঘন জলা জলি ক্স ল মননি-_কুমারের 
জন্মভদ্তাপনকারা ব্যক্তিকে কিছুই অদের নাই । 



4 

( ৯৫ ) 

মজ্বলা ভিন্বীটিল লব্ব্বা নুহ তল্ভ্তস্ত:- _যাঁজ্তিক দিলীপ 
কর্তৃক যজ্ড্রের জন্য অশ্ব মুক্ত হইল। 

ভিলীঘহ্ৰ ক্গিঘানিনালাঘ জম" সনন্লন্ব-_দিলীপের ক্রিয়া 
বিদ্ধ করিতে কেন চেষ্ট। করিতেছ ? 

ল ঢালুসশ্াগলাম বসব্ল হসাহ্নননান্-_সে শক্র বিনাশ করি- 

বার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে । 

লুল নম্রানিষি লঘলিনন্ত্রন' ভুন্মা অ হাজা ন্বালসহ্য 
সঅনলঙ্নন ক- পুত্রকে বখাবিধি রাজচিত্র দান করিয়া সেই 

রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন । 

ংন্গুত কর-_ 

সম্যকরূপে হত অগ্নি যুদ্ধনাত্রী রাজাকে জয় দান করিল। 

উদধি অভ্যর্থিত হইয়। পরশ্রর।মকে স্থান দিয়াছিল। 

দিধিজরী রথু পরাজিত রাজগণকে স্ব স্ব স্থানে গমন আদেশ 

করিলেন । 
হে বিদ্বন্, গুরুকে কোন বস্ত প্রদান করিতে হইবে ? 

আমার দ্বারা মহর্নি গুরুদক্ষিণার জন্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছিলেন। 

কোষগৃহ-রক্ষকেরা বুদ্ধযাত্রী রঘুকে সুবর্ণবৃগ্ি নিবেদন করিল। 

এইরূপে রাজাকে আঁশীর্ববাদ প্রদান করিয়! দ্বিজন্মা গুরুর 

নিকট উপস্থিত হইলেন । 

ভোজরাজ কর্তৃক রঘুর নিকট দূত প্রেরিত হইল। 
অনন্তর পরিচারিক৷ ইন্দুমতীকে অবস্তিনাথ দেখাইয়া দিলেন। 

কে ধন গ্রহণের জন্য হুস্ত প্রসারিত করিভেছে। 



পঞ্চম অধ্যায় 
ভ্বগুন্পনী হি্ডন্তি 

প্রথম পান 
১। আক্ঘৰই ভহ্যালন ল সান__চন্দ্রে উন4ঈ ভাত হয় নাই । 

চি 

অন্বহ নিম্ন নিশুলি__মেঘে বিদ্যুৎ গাঁকে। 
সস্তা নিন নিম্তনি-_-সর্পে বিব থাকে । 
লব্া চিন: ক্সা্কা:__মনিতে স্্রালোকগ্ণ আসক্ত | 
হী মলি: সঙ্গঘলীঘা-_গুরুর প্রতি ভক্তি প্রশংসনায় । 
ঘা জণা ভল্বিলা-_পশুর প্রতি কৃপা উচিত। 

ভানহি জনন্ুনা লিউয্া-__দাতার প্রতি কৃতজ্ত বিধেয় | 
িনবি জিত্যন: ক্সনৃহন্া:-_-পিতার প্রতি শিশুগণ অনুরক্ত | 
শলমী: ভ্জ্দালি আীলন্ন--বৃক্ষদয়ে পুস্পসমূহ শোভা 

পাইতেছে। 
সামনী: দব্তিলা লিনঘন্নি--এামদ্ধারে পঞ্ডিতেরা বাস 

করেন। 
সুন্ভী: হ্রিল্লাব: লকিলন্ন:_মুনিদ্ধয়ে বিদ্বানের! ভক্তিমান্। 
জত্যা: হালা নিষ্ভুহ:-_কবিদয়ের প্রতি রাজা নিষ্ঠ,র । 
যন্ছা: মিজ্যা: ্সন্নুবন্ধা:__-গুরুদয়ের প্রতি শিষ্যেরা অনুরক্তু। 

মচ্বী: জন্ম যান্ত:-_পশুদয়ের প্রতি কর্তা দয়ালু 
কালী: নস্থীনা জলক্:_-দাতৃদয়ের প্রতি গ্রহীতা কৃতজ্ঞ । 
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৩। নানু সানিননু বান: লীহন্__বালকেরা জীবিত থাকিলে 
মে সাধুগণ প্রীত হয়েন। 

নি্বাইমু গন বাছী মন্বালি__বিবাদসনূহে আমি সাক্ষী হই। 
নিস নিক্ালিল: স্ন্:_ _মুনিগণের মধ্যে বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ। 

্সত্মি ভিলনাল্ ভল্:___পর্ববতসমুহের মধ্যে হিমালয় উচ্চ। 
হু মন্ধি: নি মা-_গুরুগণের প্রতি ভক্তি উচিত। 

লু ক্সালিহ্য জাহ্স'-_শক্রগণের প্রতি আতিথ্য কর্তব্য । 
দিননু সুম্ব লকিলন্ন:-__পিতৃগণের প্রতি তোমর| ভক্তিমান্। 
কলানুসু জী নব্বনান্__ভ্রাতৃগণের মধ্যে কে বলবান. 2 

দ্বিতীয় পাঠ 

অন্যান্য পুংলিঙ্গ শব্দ 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাকা রচনা 

কর-- 

শ্বীন্কুনি অমীঘুন্ী: মনীমুস্ 
অকলাজি অবলাজী: অক্লান্ত 

নিনশ্তিনি বিমন্ত্িলী: নিনশ্বিল্ত্ত 

নুত্িনলি নৃত্িমলী: সতুত্িলল্ত্ত 

বাক্ুলি বাক্জুনী:; বাক্জন্ব্ত 

্বক্কুহি স্বর: স্সুন্ব্ 
৭ 



বাক্স 

লুক্্লি 
হ্লামিলি 

নন্তি 

নিহৃমি 
জব্যীঅন্মি 
ফহলক্সিল্ 

লল্জিল্ 
হন্মিন্ 
ব্মক্িন্ 
ক্সজ্মিল্ 

ক্সনুষ্বিল্ 

লি 

হননি 

স্কত কর-_ 

জগদাধিপত্য তোমাতে উপযুক্ত | 

বিদ্বান লোকদিগের প্রতি ভক্তি কর্তব্য । 

এই বৃক্ষ সমূহে পক্ষিগণ আসক্ত । 

এ মেঘদ্ধয়ে বিদ্যুত ক্রীড়া করিতেছে । 

ল্সন্নুজা: 
ন্সানযা: 

নুন: 

সকল পর্ববতে বুক্ষ আছে । 

ঞণবান ঝাজা বাঁচিয়া থাকিলে প্রজার! সখী হয়। 

ন্ধুগণের মধ্যে কে দয়ালু £ 

হ্ালিন 
সশটি 

পর, 

নব 

নিন্বলব্তু 

জব্মীন:ক্ত 

বন 
চি] 

গ্রুপে 
হ্ঘ্ 
ক্সলীমু 
স্সব্মা্ 
সুস্বাস্ 
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নুদ্ধায় মালাদ্বর শোভিতেছে । 
কোন্ জনপদে পণ্ডিত বাস করেন না 2 

স্নমির প্রতি অনুরক্ত1 পত্রী স্বর্গগামী হয়। 

দিনগুলি যাইতে গাকিলে একদ তিনি বলিলেন 

নাব্দিজ্জামা 

নুত্রণা 

জলল্গা 

অহনা 

লালা 

নন 

হিলি 

নীহ্ছ্ি 
লহিনি 

অত্র যা 
জ্হ্যা 

হ্যা 

হা 

বুকস 

তৃতীয় পাঠ 

১। স্ট্রীলিঙ্গ 
ন্বানিক্সনী: 

নৃত্বশী: 
জলল্মী: 

নঘ্নী: 

লালী: 

ন্্ী: 

দন্নতী: 

ল্রীনবত্্ী: 

লহিলী: 

আভসশ্রী: 

জী: 

অম্ী: 

্সনমী: 

স্মলুস্ী: 

নিন্ললিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। এক একটা বাক্য রচনা কর 

্লান্লিন্গান্ত 

তিন 
সনলাম্ু 
লন: 

লালু 

সন 

দি্লল্ব্ত 

নীব্ধল্ব্ত 
ল্হ্ন্ব্ 

লাল 
জান 

নানু 

স্সান্ত 

স্সনুন্ত 



নে 

স্রীলি 

& খ্ 

হেসলি 

অল্লি 

বত্ব্কিল্ 

লব্িল্ 

অব্মিল্ 
সি 

ক্সবুম্থিরল্ 

ক্মক্কিন্ 

২ । ক্রীবলিঙ্গ 

আল্যা: 

আ্রীলনী: 

নেসা: 

অল: 

অল্লসলী: 
গর. 

লা: 

জন্সী: 

্সজুসী: 

ক্সলম্তী: 
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চতুর্থ পাঠ 

মান্তমী বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত 

১। নল্লিলনমং ভুনা: দান্লকমীজগ্,লা: ভুরি ্সিান্ডন্লি _ 
সেও সময়ে দেবগণ রাবণ কর্তৃক উত্গীড়িত হইয়। হরির 

নিকট গমন করিলেন। 

সাঙ্লাগ্া ক্সীন্লা অস্থা স্সধননী লিদনন্নি লঘা নিলি 
অঙ্মনাঘন্দা তঘাথা লক্ক্ক্যি নিদলন্নি__জাহ্রবীর প্রবাহ 

সমু যেমন সমুদ্রে পতিত হয় তেমনি বিবিধ ধন্ম উপায় 
ব্রহ্মাতেই আসির। উপস্থিত হয়। 

আন্মিক্জা; লমি স্সান্নয়িনত্বিন্না লীন্বন্নি-_খার্মিকেরা 
তোমাতে চিন্ত নিবেশিত করিয়া বাচিয়া গাকেন। 

লন্বলীন্বমসননী নিথ্য: লঞ্িন্ হাল্সি দল্বুনি লুষ্তন্নান-_ 
জগণ্ুকর্ত। বিষু সেই রাজাতে জন্ম ইচ্ছ! করিয়াছিলেন । 

না: ক্র ক্সাব্লান ভ্রালল: বম' অস্রন্নি__সেই স্্রীলোকগণ 
দপ্পাবস্থার আপনাদিগকে বামনগণ কর্তক রক্ষিতা দেখিলেন। 

না: জল জ্ান্তিত্বজ' নিজ্তাবযলা মহলা তগ্টান্ল __ 
সেই স্দ্ীলোকগণ আকাশে কান্তিপুঞ্জ বিস্তারকারী পক্ষীদ্বারা 

নীত হইতেন। 

হিত্যাঘাঁ নিব্লীনঘি লক্পস অ: জলালিমন্জা:-দিব্য আকাশ- 
গঙ্গায় ব্রহ্মধিগণ সান করিয়াছেন । 



র্ ( ১০২ ) 

কমা লসিনা সব্ুনিবলত ললীনভ ঘুন ল্বলন --প্রধাঁন 
মহিষী প্রসবকালে ছুঃখাঁন্ষকারনাশক পুন্র লাভ করিলেন । 

হারম্ম: দ্ঘিত্ঞা স্সস্মুনিনুন্ নুত্বনি-_রাবণ পৃথিবীতে 
অশ্রবিন্দু সমূহ তাগ করিতেছেন । 

স্সহ্স ললল ঘরচ্দভ্রভিন্নু না-__ইহার গৃভে পুষ্প বুগ্রি হইয়াছে । 

ব্বন্ধন্ন জহাভিন্ ক্সছিলা ল নিদন্ীজ্জলা-_রঘুর বংশে 

কেন দিন প্রার্থনা বিফল হয় না | 

হজন্নিপা ্সাজীচ্না হন জল: রক্ষণবিষয়ে আশীর্বাদই 
উপযুক্ত । 

লাউভজ্ীৰলি বাললামজল নিন্নৰ জ্রন-_তাড়কার বক্ষে রামের 

শরের দাঁর। গঞ্জ হইল । 

লিয়াজবী হালতাহব্ঘ নাভিলা অলঘুবী মনা- রাক্ষস রামের 
বাণের দ্বারা তাড়িত তইয়া যমপুরী গমন করিল। 

ল্রীৰ: ঘন্লি ক্সলীঘ্ ্সব্ল'ভভ্িলনান্-_বার ধুতে অবার্থ অন্ত 
সন্ধান করিলেন। 

ন হালা ক্সাস্মমনক্নু অলর্নি বহক্পীলনন্ন:--হাহারা 
রাত্রিকীলে আশ্রমতরু সমূহে বাসস্থনি গ্রহণ করিয়/ছিল । 

অুনক্রলি দ্গিঘানিঘা ক্সন্রবিল লি লাব্বনিন্ ম্তলি: হালাল 
ছন্েনান্__যপযুক্ত যজ্ভ সমাপ্ত হইয়া গেলে সময়জ্ঞ্ত মুনি 

রাজাকে জিজ্ভাসা করিলেন । 



| 
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মুলি্বত্বলান্ আন্বজ$ি হানি অলন্ধ: অহাক্গল নিষ্বহ্বলান্__ 
মুনিবচনে জনক রাঁজা বালক রাঘবেও পরাক্রম বিশ্বাস 

করিলেন। 

ভব সহীঘাস্তি: ক্সারললিহ্ান্ব: জললি-__প্রাতঃকালে 
প্রদীপের তেজ নির্ববাণোন্ম,খ হয়। 

হাল হাজ্সমাহ লিন্দিম-_-রামের উপর রাজ্যের ভার নিক্ষিপ্ত 

হইল । 

ত্মষ্ত শ্ুুনক্ি মহনী হাজ্মন্তহ্ঘানহাক্তুন্ব: মননি-_জ্যেষ্ের 
প্রতি দুঢ়ভক্তিযুক্ত ভরত রাজ্যতৃষ্খাপরাউমুখ । 

হাল: ন্সানিঘিত্মু ্তত্াস্মলগ্র বল্ হলি ক্সাত্যা বান:-_ 
রাম আতিথ্যকারী খধ্যাশ্রমসমূত বাপ করিতে করিতে 

দশ্ষিণদিকে গমন করিলেন । 
ংস্কত কর-_ 

বামনেরা প্রাংশুলভায ফল সমূহে উদ্বাভ হইয়া উপহাস পাত্র 

হয়। 

ক্মীরনিধিতে যেমন ইন্দু জাত হইয়াছিলেন সেইরূপ এই 

শুদ্ধিমান্ বংশে দিলীপ প্রাদুভতি হইয়াছেন । 

ধনুতে সংলগ্ন মৌববী এবং শাস্ত্রসমূহপ্রযুক্তবুদ্ধি এই দুই 
জিনিস বীরদিগের ভূষণ । 

চৌধ্য পরধন হইতে অপকৃষ্ট হইয়া শব্দে প্রযুক্ত হইতেছে। 

রাজা সেই সর্ববগুণসম্পন্ন। বিদ্ষী পত্রীতে সম্তুতি আকাঙ্ক্ষা 
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করেন। রাজা বিদেশ গমন ইচ্ছ! করিয়! সচিবদিগের প্রতি 

রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 

আ'ত্মদন্ত ব.পচিত্রযুক্ত গ্রামসমূহে যাত্জিকেরা বাস করেন। 

জলসেকের অন্তে মুনিকন্যাগণ কর্তৃক বৃক্ষসমূহ ত্যক্ত হয়। 

অগ্নিতে হবি নিক্ষিপ্ত হয় । এই বধতে সন্তান উৎপন্ন হয় 

নাই । 

তকুচ্ছায়াতে ধেনুগণ উপবেশন করে ॥ 

গঙ্গজজ্ষোতের মধ্যে দিগ গজগণ শব্দ করিতেডিল | 
নাম কান্তিত হইতে হইতেই কল্যাণী উপস্থিত হইয়াছে । 

ধেনু গমন করিলে রাজা গমন করিতেন, বসিলে উপবেশন 
করিতেন এবং জলপান করিলে পান করিতেন । 



( ৯০৫ ) & 

পঞ্চম পাঠ 

সাহিত্য পরিচয় 

১। বাংল। কর-_ 

জীগ্ঘব্লী লাল জ্ুুহিন: ব্দীনী জলনহী লল্কাল্। 
লিনিভ্ত: জহ্জুলীৰ দঞ্লুলমলঘান্সনাল্ ॥ 
ক্সসীওঞা লাল লমাী ললাঘী(ডিল)ল্লীব্বনিস্বৃনা | 

লললা লালনিন্হুব্ মরা ডুহী লিন্মিলা হয ॥ 
ল্সালা ভুগ্গ লব স্বন্ব ীললালি লক্গাদৃহী। 

স্বামনী লীব্ি নিজ্তীগা স্বনিমজলল্কাসঘা ॥ 
কাজলামবা লল্তুলা স্বনিললল জ্ীনিলা । 

নৃজবুচ্মানরক্ীষ্ধল জন্বলিজল লিল্গ্য: ॥ 
লা নত বালা হব মন্ভাৰান্ূনিনত্বল: | 
দ্হীলানাজআালাল হিলি (ন্ব্গ) ইলঅলিমঘা ॥ 

জাহনীহম্ঘ(বহিদ্বর)নলী" স্বমিনকান্নহাঘব্যা । 

লল্রন্হানুঅ(অন্ত্)্রনী জিলা ল্মম্িক্মিলি: ॥ 
বুনলানঘবজ্নাঘা(উধিত) স্বীললীলনুন্বদলা | 

স্নান (অটালিকা)চরজবনা' আলম্বী(শব্র)হনবত্বলা ॥ 

নহবলাহজমন্তুত্ধ সুজা বলল: ঘ্বহী'। 

ভত্যালালনব্ীনলা (যুক্ত) লন্না' সা ঈব্তব্বা(নিতন্) ॥ 
কলনন্ীহ্দবিব্বা তমা লন্টাতৃতাবহা দুরাপ্য) | 
ন্জি(অশ্থ)্বাহনা(হস্তা)বজ্সব্ঘা নীলিহ: ব্ব(গর্দভ)ভ্বঘা। 



( ১০৬ ) 

বালন্ন(ক্ষুত্র, করদ)হাজঘভীত্র অবিজন্মীলিহান্্রনা । এ 
লালাহ্প্লিনাঘস্্ লন্থিহিলিহ্যীলিনা ॥ 
সাঘাই হলনিক্ন্; অহ্মনহ্িন জবীজিনাঁ। 
জুতাবাবস্ব(ক্রীড়াগৃহ) অক্দষা লিন্ত্য নামহাননী* ॥ 
্বিলালভ্ানহা(্বর্ট)জাঁ নহলাবীনব্থাসুনা । 
অহসহলঘলান্দীব্া মিলালভলজ্বীলিলা ॥ 

ব্ত্বাভালনিক্জিতা ঘলল্লুদী লিবক্সিলা । 

যানিনব্ভন্ললক্দ্যা লিহ্ুক্জাভবঘী্ক্জা ॥ 
ভুন্তুলীলিমূ কত্স্ব নীব্ঘালি: অন্ন । 
লাহিনা ব্রক্লনগ্র স্মিত নালল্নলা ॥ 

নিলাললিন ঘিভ্বানা নদঘাছিযণ হিনি । 
স্ৃনিনজ্িন নজ্লান্না লহীললবলান্্না ॥ 

(খ) উপরি বিবৃত আধোধ্য। বর্ণন সন্বনদে সংন্কতে প্রশ্োততর 

কর, এবং শ্লোকগুলির বাচা পরিবর্তন কর । 

২। (ক) বাংল! কর-- 

নব্মা দ্দ্যালনীছসাযাঁ বহুনিন দত্বলনন্ত: | 
হীঘ্হষ লল্টানলা: দীহ(পুরবা সা)সালমহু(জনপদবাসী)দিম: | 

বুন্বাুত্যালনিব্ঘী অভ্থা ঘক্মনহী অগ্গী | 

মন্মিন্ন্দ(তুল্য) হাললি ব্রিজ বীঈনু ভরিস্মুন: ॥ 
তরব্বনান্সিক্কলালিলী লিলনাল্ নিজিনন্ছিত: | 

'এলষ্ব আস্তস্বান্য: ঘন্গনস্মনব্থীঘল: ॥ 



( ১০৭ ) ৬ 

মা লন্ুলন্ীলজা ভীল্মত্ৰ ব্হিন্দিলা | 
লমা হুস্হআী হাজা ভীম দহ্বক্জ্ছিলা ॥ 

নল ঘন্মানিলন্নল(প্রতিজ্ঞা) লিববল্লিন্রলা | 
নান্িলা লা দুহী সস্তা জুল্ছব্যনালবানলী ॥ 

লব্িল্ ঘহজৰ ভুভা অজ্মান্লালী নক্তস্থলা: | 
লহাম্ৃত্ঞা ঘন: কল: কল হবুজ্মা: লল্মলাভিল: ॥ 
লাহ্দঅলিল্বঘ: জবত্মবিহালীন্লক্লিন্ ঘুবীন্ননী। 
জ্হব্নী শ্রী ্সলিভাঘা$ডণনান্্র ঘন ঘআান্জনাল্ ॥ 
জ্বালী না লা জভৃত্্রা না ভাল: ঢুকল: জ্ল্িল্ | 

কুছ, আলম লানিন্রান্ ল ল লান্নিহ্দ: ॥ 

অন্ন লবাস্ব লাক্ষত্ ঘক্মনীন্না: ভ্বলহলা: | 
বুভিলা: মীন্ল(চরিত্র)ল্রলাজ্মা(কার্ন) লললস্্ জনালল্লা: ॥ 

লান্তুন্লন্লী লান্ুন্তৃতী লাহ্লব্নী (ম[লাযুক্ত) লান্মলীনন্নাল্। 
লান্বভী(অনিম্মল) ল লন্িঘাক্রী লাম্ববন্বন্থ নিহ্বন (থকে) । 

লাক্তভ্রলীলী(অপবিভ্র) লাালা লােলক্লহুলিজ্জা” ঘুল্দ। 
লানহ্বালব্ব্যী নানি ভগ্ন লাচ্নলাক্পলাল্ ॥ 

লালাস্তিলাবিন(অপুজিত) লাঅস্না ল লুক্ৰী নাল লব্ৰ্: | 
জস্িহালীহুজীচআাতাঁ লল্বাল্রন্লী ল লক: ॥ 

ব্র্ন্ব্মলিহলা লিন লাক্ব্ণা নিজিলল্লিজা: | 

হালাভ্অআলগীন্লাস্ব অম্ললাস্ব দলিন্সস্ ॥ 
চাপ আপ শপ আসা আশি 7 পাপী শপে শি তিপিশী শ্পাশা 

*» উরোভূষণ । 
(০০০: সস শি শি শপ শট বাপি পে আপ বা সপ 



( ১০৮ ) 

লান্িজ্ী লাল্গুনী(অসত্যবাদী) নানি ল জস্স্বিহনত্ত-্থন: 
লাব্ুত্রজ্জী ললাম্কী লাল্িন্বান্ নিত্বন ভ্রন্িন্ ॥ 

লামভত্ন্রিলীব্তি লালগনী লাবকুক্নভ: | 

ল ভীল: ল্নিমন্টিন্লী না ম্সঘিনী নানি জস্রল ॥ 
জপ্তবিলকী না লাহী না লস্মীলালমেক্ছননাল্। 

ভু, স্বজলতী আনা লানি হাজন্সললিযাল্ ॥ 

নব্য অআনন্তনুপ্রন্থ হললানিমিন্জজ্দা: | 
জলম্াজ্ অভান্নাক্ সুহ্যা নেনলভচুলা; ॥ 

ভান সুদী হা: অভ অন্ধ অল্ব লু লস্সিলা: | 
লভ্িলা: দন নানক লিলা হলীলি: ঘহীননল ॥ 

লন লঙ্কান  লালীল্ লঙভ্রা; লব লুললা; | 
গুল: ক্লক্জন্মলিহলা: লীল্ লন্মালদ্াহিব্া; ॥ 

ব্বা ললন্গান্ত্বলাহাল ভব ব্তনহিহ্চিলা । 

অথা ত্বহজ্ত্ান ললুলা হ।লবিন্দলা নীললা ॥ 

জ্বাকীসম্িন ব্র(দেশ) জাল্বাক্রীশাা ভহীন্লন: | 

ল্রলামুলললীলন্ত্র না স্উৰিত্ভীন্নল: || 
নিন্লনত্ন লললন্ী: ঘব্ছণ উলললহতি | 
লভাল্নিন ন্বনিন্বন্ন লালভ্ু: দত লীন: ॥ 
হীৰান্বলল্ত্রীল ভ্রগজজাতি সমূহ) লক্ানন্যন্ধুন্লক্লঘা । 
স্সহ্ললাহুনি লিহ্জযান্ন ল্াললাহুদি ল্্ ভিত: ॥ 



( ১০৯ ) রি 

না ত্বকী ক লন্বানলা বাজা কুক্হহ্রা লল্টাল্। 
আন্াব(শীসন করিতেন) ঘলিনালিলী লব্দ্লাব্যান ন্ন্ছলা; ॥ 

না বন্সলালা ভু লীহব্ঘ।(বহিদ্বর)বান্লা 
বত্রিভিন কৃনত্রীমিলা নিনাঁ। 

ভ্ববীলত্রীন্যাঁ ভষন্ব্ ঘন 
অক্ান ই জন্গ(ইন্্) অলী লল্গীঘনি: ॥ 

তন্নহব্তা ভিঘি ভিমলান্লতী নাল লবাঘিহালক্িগ্তনি। স্সঘী 

ঘুক্মানহী লীম্লিঘী লাকা গ্ৃজিনীলানভ্য্ত জন্ব হ্মিল:। 
লল্হ্ীনলা: ছিমিননী অন্ল নহিজ্জন্ছ্লা (দিহা ভীল্্হিহ্সিন) 

দ্বছিনী' লাব্লন্তি বললালি লক্ভীনীয লুন্তন্বন্ন: | স্সলন্ন- 
হলদনব ক্সফ্িন ভিল লালাব্মত্িভীদি ল জান। হজীস্টি 

ভীলী যৃব্ববলিঘান (নন্হী: জিব্দান বসন্ত রুল) নিলজ্সনি। 
সী ক্সলহীলিলাঘালক্ালি অদ্দাহ্গ্রিলী' ঘান্তলন্লা 

মিন্বইভল্ল। ভিলাললয়নালিল: লিভদুলা: স্সাঈব্তন্ন 

লত্তকনা ঘলালা স্সম্র: যানুমলা ভায়া লিনজ্ম শ্প্ভিলি: 

তশ্বজিলা: ঘন্ন ক্সানদনন্নি স্বর্ভালি ক্সাম্মঘন্নী। ক্সমী 

কৃহীনৃত্বীন্রন ঘলীহ্থল জীন্বব্বন্তরমানান্ দুহত্রনি। ন্সবী 

হস্থান্ত ীল' ক্সন্মজাহ ভিনালহান্ হলি । নুল অব্য: 

আহ্ঘানল প্লে ক্সণি ললনানন্ন:। বালালী অগ্গা 
জ্রমল্রালহাকিনি: নন্তুক্লিম্িজিলা:, ভ্িললালপি নগ্রা ভবলবী- 
নাক: ধলিনী িবিহাজগ্জ্হমান্। ক্স লাশীহপ্রীনিল্দহ 



( ১১০ ) 

আীন্ধহমীভা জন্সিনইন্রহাহঃ নাঘু: স্মানল: জিৰাল: 

আন্বত্ঘন | 

উন্তরদিকে হিমালয় নামে নগাঁধিরাজ জাছে। সেই পব্বতটা 
পূর্বব এবং পশ্চিম উন্ুয়দিকস্থ তোরনিধিদ্ধয় প্রবেশ করিয়! 
পৃথিবার মানদণ্চের ম্যায় বর্তমান। শৈলসমুহ হিমবান্কে 

বস করিয়। (মেরু দোদ্ধ! হইলে) পৃথিবীর উজ্জ্বলরত্ব ও 

মহৌধধিসনূুহ দেন করিয়াছিল । অসাম রত্বরাজির কারণ 

এই পর্ববাতের তুনার সোন্দধ্যনাশকারা নহে । কারণ 

একটামাত্র দোষ বহুগ্ুণের সঙ্গে গাকিলে চন্দ্র কিরণের মধ্যে 

কলঙ্কের হ্যা লীন হইয়া বায়। সেই পর্ববত শিখরসমূহে 

অপ্লরাগণের বিলাসালঙ্কারবিধায়ক ধাুরাগ ধারণ করে। 

এতদ্াাসী সিন্ধপুরুষগণ নিতম্ব পধ্যন্ত সঞ্চরণকারী মেঘসমূহের 

নীচস্থ উপত্যকাগত ছায়। ভোগ করিয়া বৃষ্টি কর্তৃক উদ্বেজিত 

হইয়। আতপযুক্ত শুঙ্গসমূহ আশ্রয় করে। উহা গুহামুখোৎপন্ন 

বায়ুর দ্বারা কীচকবংশের রন্ধু,সমুহ পুরণ করে; এবং 

সহান্তর্গত অন্ধকারকে দিবাকর হইতে রক্ষা করে। ক্ষুত্র 

শরণ|কাঙক্ষীর প্রতিও আশ্রয়দাতৃগণ মমতাযুক্ত। রাজার! 

মেমন চত্রচামরা'দি রাজচিহুযুক্ত, হিমালয়ও সেইরূপ চমরী- 

লাঙ্ুলসমুহ কর্তৃক সেবিত হইয়া গিরিরাজ নামধারী হইয়াছে। 
এখানে ভাগীরথীর নিঝঁরের জলবিন্দুসমূহবহনক।রী, দেবদারু 

কম্পনকারী বাতাস আ্রান্ত কিরাতগণ কর্ক ভক্ত হয়। 



ষষ্ঠ অনুশীলন 

কারক সমুহের বিবিধ বিশেষণ 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

সরলপদ 

প্রথম অধ্যায় 

কৃদন্ত বিশেষণ 

১। (ক) 

নলল্মন্সালি অলালি জন্নটসলি-_-যে ধন পাওয়া যাইবে 

তাহাকে কে ত্যাগ করে। 

স্মনব্যান্তালি হলালি নন্রলালি-__-এই বচনসমুহ শ্রবণ করা 

উচিত। 

ন্জ্য: ভুল: লিজ্ন্ছ;- ত্যাগ করা উচিত এরপ পুত্র নিকৃষ্ট । 

(খ) 
নিক্গলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য 
রচনা কর-_হালজ্মালি, দক্তজ্য:, ন্মল্্বস, নলীমলীমঘালি, 
ন্সল্মংন, লস, ইনলীন্র, গালি । 



২। (ক) র 
নান্বন্ধী লহী' সঙ্তজন্লী হজ্ছুন: বালকদ্য় নদী দেখিতে 

দেখিতে যাইতেছে । 

্ন্জ্রনী: ন্বালিজ্া: ঘ ন্বহুলি--সে জিজ্ঞাসাকারী বালিকা- 

গণকে বলিতেছে। 

বন্লালা: ল্বন্সা; ন লজ্িনন্যা:-_-সেবাকারী ভত্যগণ 

তিরস্কপ্ভবা নাতে | 

বিলিয়লাধ্যা ভুত অর: এই বধুটি ভিয়মাণ। 

ন্মঘলালন ভুহযিল নঙ্গ' ক্সল্র:-_ ব্যথিত হদয়ে কা বলিতে 
অসমর্থ । 

ঝনন্বান্ আ্ঘলাব্ছা: লুক্ম ন্বা__সবলদিগকে আশ্রয়কারা 
| দূর্ববলগণ । 

নস্বলাল লহ্বী ঘক্ৰ নাল্ শুল্ঘন্দ-__বঙ্চমান নদীদয় পর্বত 
হইতে উৎপন্ন । 

নত্রলালা লীনান্বান্ননী ন্বান্ব: লিন্নি-_সাধু বদ্ধমান 

লালসাকে নিন্দ। করেন । 

(খ) 

নিন্নলিখিত শব্গুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাকা 

রচনা! কর- ক্গীভন্নীলি:, হন্নল্ব্, জজুজলা, নিশুব্ননা, 
অসাব্দীন, জিল্ললীলন:, হআব্সা, ঘজ্ছল:, হ্যত্ব্নন:, পজ্ভল্ল্া। 



( ১১৩ ) ৪ 

স্লাঘলালানি:, ব্লসলালান্, হিলম্রলাব্য, হনলালাব্আা, 
আন্রলালান্ত, ভন্বস্ুমালী, নভবলান:, বিদলালাম, দঘলালাম, 

দললালাম, ওর ললালালি। 

৩। (ক) 
তৃচ্ন দঘিনষ জ্রিগ্র ব্ব্ি- দুগ্ধ পান করিয়াছে এমন 

শিশুর প্রতি স্বস্তি । 

ফ্যস্নাল লক্মনাহিষ্' ক্সচযাণজ্জ;: লালন- শ্রবণ করিয়াছে 

এরপ ব্রক্মচারীকে অধা।পক সম্মান করেন । 

নব্সিনল্লি: আন্বলি: অবনুত্স: শীমিন: ভলভিষ্রা:__বীহাঁরা 

রহিয়।ছেন এরূপ সাধুগণ কর্তৃক বাহারা গমন করিয়াছেন 

এরপ ক্্রীলোকগণ উপদিষ্ট হইয়াছেন । 

অল ৃহ্নান্ হাজা দুস্ন-_ধনদানকারী রাঁজা পুজিত হন। 

(খ) 

নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটাী বাক্য রচনা' 
কর- ননিনন্ত্ত, জনিনাঁব:,বিলাত, লহ: অবস্মমি. নিলি- 

বদীলি:, অস্থস, দিনিনাঘি, সবি: লব্িনন্ী, ঈজিলমীন্ত। 

৪81 (ক) 

নিআনরন্ন বলিত্সল্ লআাজক্ধ: ঘ্ুহ্বাত্জা হলি বিদ্যালয় 
যাইবে এরূপ বালক পুস্তক পাঠ করিতেছে । 

ন্ান্ লুঙ্্যত্ি: নাজ: ভা আভ্হ: জন: বৃক্ষসমূহ 
দেখিবে এমন বাঁলকগণ কর্তৃক সহস শব্দ কর! হইল । 

৮ 



৫ । 

( ১১৪ ) 

বলিআ্লাব্ঘালি: জন্মানি: লানহ: ঘুজিনা:__সেবা করিবে 
এমন কন্যাগণ কর্তৃক মাতৃগণ পুজিত হইলেন । 

মন্নু হীল্দান্ জভ্ভ অস্থিজ্যনাব্যা: অথ আস্ত্ী তিন: 
ভর্তশোকবশতঃ কষ্ট করিবে এমন বধূগণকে শ্বশ্রাদ্ধয় উপদেশ 

প্রদান করিতেছেন । 

ঘলিহ্মন্নি দলাব্ি স্যহ্জজালি--যে সকল পত্র পড়িয়া যাইবে 
তাহারা শু । 

(খ) 
নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। এক একটা বাক্য রচনা 
কর-_মনিম্বন্লি: বন্নলালাঘ, ঈুন্্লাহ্ইী:, ন্ুহলালয্ৰ:, যলি- 
ন্ত্ত, তিচ্যন্পীন, নিজলালভাী: বদলালালি, মত্বলালাঘা | 

(ক) 

নাল: ঘ্রুষ্তাী হিলনান্ব_-বালক পুস্তক পাঠ 
করিয়াছে । 

দলী নন ভভবনী- পত্রী বন দেখিয়াছে। 
অল হামলা নননন্__বন শোভ। ত্যাগ করিয়াছে । 
জিদ বিন: _শিশু হাসিয়াছে । 

লী শ্বক্বিনা-_-নদী চলিরাছে। 
দব্লালি দলিনালি-_-কলসমূহ পড়িয়াছে। 

বান্তলা দ্ুষ্া: রান্থিজ্জা; নভৃন্নি-_সাধু কর্তৃক পুষ্ট হইয়! 

ব'লিকার বলিতেছে। 



( ১১৫ ) ৪ 

(থ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়৷ এক একটা বাক্য 
রচনা কর-_-অলিনান্ধু, শম :, ক্সাহিভনন:, জা লা, গ্ভনী:, 
ন্মালি, ভ্তত্ত, নিল্নমু, বুছিলাই, নীষ্বান্। 

৬। (ক) 

নিলা ভ্ত্তা দব্ু: ন্সাহিষ্িলি-_সেবাকারী ভূত্যকে 

প্রভূ আদেশ করিতেছেন । 

দ্বন জনভিলনা লালা ভুক্ত দীঘ্ন- পুত্র প্রসবকারিণী মাতা 
কত্তৃক দুগ্ধ পীত হয়। 

দলিনমু শ্রন্বম, ঘন জন্বালি ঘিত্ন্নি--ফল দানকারী বৃক্ষ 
সমূহে সকলেই জল সিঞ্চন করে। 

হিল জল্মাঁ দিনা আ্লাঘ্ন-_কথা বলে এমন কন্যাকে 

পিত৷ প্রশংসা! করেন। 

(খ) 
নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহ।র করিয়া এক একটা বাক্য রচনা! 

কর- ্ ল্্রীঘ্র, ধল্ুল?:, দান, হালীন, ললিলী”, মীন্িলছি, 
নন্নিলীলি:, ভ্বক্িনহী; | 

৭। (ক) 

বাক্ঘা: নয্যঘা: _রাক্ষসেরা পশু হননকারী | 

জ্রলস্ী লহী ন্সাহাক্ছন:- -কৃতত্প মানুষ ছুইটী আসিতেছে । 
ক্রালী$য জগ্ত্বহ:_-এই বাতাসটা ক্টহারী। 

সলিল: হল লিন্ছান্া:-_এই স্্রীলোকগণ নিন্দার উপযুক্ত, 



| ( ১১৬ ) 

নওন অয়ন: হুক্কায়্া:_পর্ববতে পশুগণ শিলাশায়ী। 
ক্বনা নালিক্জা তত্হ্জ্বা-_রুগ্ন বাঁলিকাটী উদরশীয়িনী | 

নত: হষক্া: -কবিগণ রসিক । 

নত হালাল: ল লান্মন্ন--করদ রাজার! সম্মনিত হয়েন না। 

(খ) 
নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাঁকা রচন| কর-- 

আনকম্ব, অস্যসী:, হীন: দুলালগাঘাঁ, দল্ক্ধাবাল্গাম, 
হ্যগ্সাস্ী, নাহ গাল, অলই:, গীল্দানল্লান্, ললীঘ্ম। 

৮। (ক) 
ক্সমহাঘী নানজী ভঘলি-- অপরাধী বালকটী ভাসিতেছে। 
নিজীভিব্আ: দলা: দহাজিলা:__বিদ্রোভী প্রজাসমূহ পরাজিত 

হইয়াছে । 

ন্মন্বাভিলি: নবান্লন্: ভত্মন-_সতাবাদী বালকগণ কর্তৃক 

কগিত হইতেছে। 

সিল্তভালিল' ছিন্ু--পিতৃহন্ত৷ বাক্তিকে ধিক। 
(খ) 

নিন্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। বাকা রচনা কর-- 

হআগ্রিঘ। লীলনালিলি:, ললীল্াহিধন,। ভুভমন্বাভিী: 

লিলগ্রানিন:, ঘবলত্রানিন্য, মাহি, হু্যিন্য: | 

৯। (ক) 

শীষ: হনা লাহী-_এই স্রীলোকটী বীর প্রসবিনী । 
হন: বুল স্সন্তুবা:-এই অস্থরেরা দেবহিংসাকারী। 



( ১১৭ ) নু 

ক্স অক্মানিত জগ লীন যল:__আমি মণ্্রভিত্ কষ্ট সহ্য 
করিতে অক্ষম । 

মলুলিন ধলাঘনি বকলাহ লালন- শক্রজয়কারী সেনাপতিকে 
সআট সম্মন করেন। 

(খ) 
নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাবহাঁর করিয়া বাক্য রচন। কর--মক্ম- 

নিল্ব্ত, সাহ্লনিত্, নীৰজুলি:, লন্্মমিভা, দানজজন। 
১০। (ক) 

লন্তিখ্ঘন: তিন: ল ভরজ্ন্ন-_সহনশীল শিশুগণ দৃষ্ট হয় না। 
শল্লিষ্যয সন্নালি ল কৃত্বালি--উতপতনশাল জলসমুহ 

ৃ রুদ্ধ হয় নাই। 
লিমা: দস্: ভন:-_চলনশীল পশুটী হত। 
বক্র” নভ্ন সামি --স্থিতিশীল পর্বত গমন করিতেছি | 

(থ) 
নিন্গলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর-_কল্- 

ননিব্যুলি; ন্বহিহ্যযতু, ্বিদ্যুলী, আল্লক্রব্ষ্থান্, লিহা্হিহ্যা: 
লঙ্ভিচ্ছযা, সিহ্যব্া । 

১১। (ক) 

নাশ্তঘী হমব্বী ক্সপ্ললীযা- সেইরূপ রমণী পূজনীয়। 
জু্ব: আবাস্ত: শ্রিহ্ব্প:-_ এইরূপ সাধু বিরল। 

নীন্তয়া্ অনা নল:__কিরূপ লোককে নমস্কার । 
মান্ত্সম্্ লীঈন্ু জনা জন্নন্মা_আমার মত লোঁকগণের 

প্রতি কৃপা উচিত। 



( ১১৮ ) 

(খ) 

শব্দগুলি ব্যবহার কর-স্টন্ত্ীলি:) হলাভক্যান্ত, লনাভহতী 

১২। (ক) 

কসহনাল: স্বমলা:-_পথ সকল স্থগম | 
জ্মাহ্খাহ্ি ভ্মহালি-__ কার্য সমূহ ছুক্ষর। 
কৃন্ধনল শ্রত্ঘা ্ি__দুলভ যশে নিষ্প্রয়োজন। 
তৃ্জইল লাহ্য্য ন্ুৃতিলী$স__হূর্বহ ভারের দ্বারা আমি কষ্ট 

প্রাপ্ত | 

(খ) শব্দগুলি ব্যবহার কর-_শহাবান্ত,। ইলহমলান্, 

ক্তবৃহ্ব, স্বত্বলাম, অ্তুন: তৃক্দৰান্ি। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

তদ্ধিত বিশেষণ 

১। লমাঘিজ্জা: ব্ভিনা: বলান্নিজ: ঘন বিলহন্ন--নৈয়ায়িক 
পণ্ডিতগণ বেদান্তজ্ঞগণের সহিত বিবাদ করিতেছেন । 

নকিজ্জা: নাক্ব্থা: তি ৃক্ডন্নি £- বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের! কি 
জিজ্ঞাস! করিতেছেন 2 

দ্সাভত্বাহিজা: লিনা: অনাজ্সহব্ছান্ অ্িঘ্বিন: লালন্ন-__ 
অলঙ্কার বিদ্বানেরা ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিতগণকে সন্মান 

করেন। 

২। গ্সাম'ক্যি নন্রলালি ক্সমীম্রালি-__খধিকথিত বচনসমূহ অব্যর্থ । 
লত্্াহিষা: লালনীঘ অক্মতাব্জী দতন্তি_ ব্রহ্মচারীরা মনু 

কথিত ধন্দশান্্র পাঠ করিতেছেন । 
লাহহীযা মাক দনিলা-_নারদ কথিত বাক্য পবিত্র । 

৩। লালবিক্সী ভীমী ব্রজ্নলীঘ:__মনোগত দোঁষ বর্জন করিতে 

হইবে। 

গ্াবীহিজ্জী ভরমি সানা__শরীর বিষয়িণী তৃপ্তি হইয়াছে। 
ন্রানিজ্ান্ দাদান্ ক্সণি গ্সা্সা হছিলজ্য:-_কথাবিষয়ক পাপ 

হইতেও আত্মরক্ষা করা উচিত। 



ৃঁ ( ১২০ ) 

৪। হালা: ঝা্রন: নিত্য" ন দুজন্নি---শিবভক্ত সাধুগণ বিষ্ুকে 
পুজা করেন না। 

মা: ব্ল্পজী: হ্যা: লিন্হ্যন্ন--শক্তিপুজক গুহস্থগণ 
কর্তৃক বিষুভক্তেরা নিন্দিত হয়েন। 

বহ্যনধ্য:ঃ আনা ল হিল্বন্ন- বিষণ পুজকগণ হইতে 
শিবভক্তের! শিক্ষা করেন না। 

ন্বান্বিত্: নমর ভ্রজ:- কলিঙ্গ দেশে জাত এই বুক্ষ । 

ন্রাঘন্লিন্জানি ঘ্ুচ্মাব্যি লালালি-_বসন্তকালে জাত পুষ্প 

সমূহ আঘাত হহতেছে। 

্মন্িক্ালি ঘান্মালি ললীপ্রহান্বি__হেমন্তকালে জাত ধান্য 
সকল মনোহর । 

: জ্সাজাস্গ: বন্জা জুনিন:-_অআকাল জাত 

মেঘসমুহ কতক আকাশ সহসা! আচ্ছন্ন । 

বুম: লাঘ্ঘন্হিলল লজনা জীমন-_সুর্য মধ্য দিনে জাত 
তেজের দ্বারা শোভ। পায়। 

স্লীলঙ্ম: লাক্স: ঘলালি হুল্লালি-_সকুল জাত 
ত্রাহ্ষণগণকে ধন দান কর! হইয়াছে । 

০ € 

প্ 

স্সান্দান্িন্ধ: 

সানিঘযা ভা: আঞ্যামনান্ গহ্বন্নি--অতিথি 
সশকারশীল গৃহস্থগণ অভ্যাগতগণকে অর্চনা করেন। 

ঘাঁযুলীলা; ত্রীহা; সি জীলন্ন-__যুদ্ধপপ্ডিত বীরগণ যুদ্ধে 
শোভ। পায়েন। 

৫ 



( ১২১ ) 

হালবন্ন্বাহিব: জান্সপ্টিজা:_রাজকম্মচারীরা সংগ্রহ 
তশপর। 

হলছালন্বাবিলী লহা: লামালিল্সা:_-_এই গ্রামবাসী লোকের 

সমাজ হিতকর । 

৭ লাবিব নল দ্াম- প্রতি মাসে দেয় বেতন প্রাপ্ত। 

৮৮ 

ত্রামি নদী ল্তরন্নি ন্রিলা জন্বা্রাবী জঙ্ম নহ্মনি-_প্রতি বর্ষে 

দে বৃত্তি না পাইলে কন্মচারা কম্ম তআগ করিবেন । 

হাসা স্সানক্টামল্িজ অ্রনিন ামনান্-_রাজ| অগ্রহায়ণ মাসে 

দেয় কর প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

হুলিজ জাত জলাম'__দিনের কাজ শেষ হইয়াছে | 

অনলি নামি এই যজ্জ সবববা[পী | 

হাজা হৃষ্ভনান্ হাসিন: নজ্সনি-_রাজা দণ্ডাঠ পাপিগণকে 
ভৎসন। করিতেছেন । 

ঘনঘন: ন্রচ্ঘা:-_পশু সমুহ বধ্য। 
ুলা: শীমিল: ন্সম্মা;-_-এই স্ত্রালোকগণ অঘের উপযুক্ত । 
বন্ধ্যা নান্ত্ব স্বল্লা ন মীনা: __ধন্দাযুক্ত কথ! গুনিয়া তাহারা প্রীত 
মাব্লীমাধি জহ্মাব্যি জন্নন্ঘালি--শাস্ত্রোপদিষ্ট কম্মা সমুহ 
কত্তব্য। 

জিলঘ অিন্রান্তী বরঘধ:__-এই বিবাহ কি বিধি যুক্ত £ 

ন্মাহল নত্বলন আাযোণিনী$ছ ন্যায়সঙ্গত কথায় আমি 
আপ্যারিত। 



ঃ ( ১২২ ) 

৯। মানব হজ্জ: হম্ৃত্যা ভূর্ন-_শক্রুর যশ রঘু কর্তৃক হৃত হইল । 
বারী অন্ত দনিল- গঙ্গার জল পবিভ্র। 

বাল্য ভন ঘ্ৃ্টি্ধহ- পুিকর গোঘত। 
্সান্তং অন্ত ভু: বীন'__অন্ুুরদিগের বল দেবগণ কর্তৃক সহ 
কর! হইয়াছে । 

মীলন' হাজ্স' ভ্বলী লল- _পুত্র পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হয়। 

১০। ভুঘিনী ভ্রান্রন্দী__ক্ষুধিত বাঁলকদ্ব়। 

নাজিনা মামিনী-_রজনী তারকাযুক্ত। 
ভ্বলল্িনালি ললাবি-_মন পুলকযুক্ত । 
দ্রচ্দিনা: ভ্রজা:_-পুষ্প যুক্ত বৃক্ষ সমূহ । 

১১। হলানান্ লীলন্িহন্ী ল ভ্হম্বল__এরূপ লোভবিরহ দেখা 
যায় না। 

জ্িলী ঘা ল্লুঁ_-সেই সৈম্যটীর পরিমাণ কিরূপ । 

১২। ক'হ্চলান্ ভুত: আীনন-_কিরণযুক্ত সূর্ধ্য দীপ্ত হইতেছে। 
হুব্যন্ব্স: মলন্:__-শুণবতী স্ত্রী সকল। 

স্ঘিন্রী বাজল্ব্রলী জনা স্মনল-__ ইহার দ্বারা পৃথিবী রাজযুক্ত 
কর! হইয়াছে। 

লাধানিলী হাজী হা অ্রহনি--মায়াবিনী রাক্ষপী রাঁমকে 
বলিল । 



( ১২৩) 

১৩। লাবন্বী$ হান:__এই ছাগটী মাংস যুক্ত । 
বন্া ন্রান্বিন্দা-_বালিকা স্সেহযুক্ত। 

হানানি জন্লালি ন্রমি্মহাত্বি--শীতল জল সমূহ 
তৃপ্তিকর। 

দলিত: অবনতি: ভরজন__ফেনযুক্ত সমুদ্র দেখা 
যাইতেছে । 

১৪ | পহীপন্জাহ হন স্ম্ব:-_পরোপকারই অতিশয় প্রশস্ত | 

হান লল্ লহিন্ত' (লভীন্র:)-_সেই স্থানটী অতি সন্নিকটস্থ | 
আস ল স্মন্ভী অন্ম,--ইনি আমার প্রিয়তম বন্ধু । 
হ্সনিষ্তা: কুজানিন্হনব:__অতিস্থুল মুক্তাবিন্দু সমুহ । 

হুমা: সই্জান্ত্র-_সেই প্রদেশ সকল অতি দুরবন্তী 

১৫। জুন্ছন্ন্সী$ঘ হালা--ই রাজা ইন্দ্র হইতে ঈষত ন্যুন। 
ভগ্াবৃহ্ঞ্জীঘী স্বুনি:_অগ্রি হইতে ঈষৎ ন্যুন মুনি । 

১৬। বাযক্মন জন্ম বলাম _সন্ধ্যার কন্্দ সমাপ্ত । 

দানহ্নলালি নন্লালি ভহ্বাহিনালি-__প্রাতঃকালের মন্ত্রসমূহ, 

উচ্চারিত হইয়াছে । 

হুরবানীন্মলী$মঘ অল্ম:_-এই ধণ্্ম আজকালকার (আধুনিক) 

ক্মঘহ্বল: শ্রন্ব: স্তন: নিনগস্থ বৃক্ষটা মৃত । 



(১২৪ ) 

১৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়৷ এক একটা বাঁক্য 

রচনা কর _জ্জানিমিঈক্:, নাজিজীন, ঈভান্িজ: ; 
্রানব্মন্সালি, নানক্সন্নল, ক্সাহ্ঘান্, লাললীমাম, ব্রাহ্ীজ্ীত, 
মালসিন্্ী:, প্রাহীহিজান্ি, ক্যাজজ্য', সান: ; 
স্সাহ্বসন্ধান্, লাহভ:, লীনা, লাক্পলিজ্জা, আসা, ক্সামি- 
লীলিক্ধালি; 

লম্ঘা:, লালালিন্জ:, লান্ঘলিজজ্স:, স্সালিজন্রা্, লাদুমীলমু 
কসর্থন্্, অন্মা:, নলঞ্ৰ' লনা, বন্দ, লাঘিত্রী' জলজ, 

হিন্তনু, ক্সান্তবাল্; 
লভীত্রল, ত্রহীআান্; ঘা ; লাসন্লাজিলী, নুন্স, অলী ক্স, 
ভাল্রাহিন্জান্, স্বান্সান্ি, লাক লা: : 
দল্লনিনা:, দলিলা, লবত্বিলান্ত,। লিছিলা; হৃষিষ্তা, 
লহিগন, সক্ান, আস্তান্, ন্সব্িন্ল্সান্, লাম্ন্নলান্। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

সমাসধুক্ত পদ 

১। হাত্যামনা: বীঝিল: ল্ন্ুন্লি_-শয্যাগত রে(গিগণ কীদিতেছে। 

// 

৩ 

তব্ৰসামা: শীনিন: ইনান্ ন্মন্বন্নি__ছ্ঃখপ্রাপ্ত স্্রীলৌকগণ 

দেব পুজা কর । 

অলান্ধাক্তরিশী লাহী ন্সল্লাননা__ধন।কাঞ্তিক্গণী নারী এখানে 

আসিয়াছে । 

ঘনল্ীনী সন: জন্নি_.ধনহীন ব্যক্তি কষ্ট করে। 

ক্সল্ভ্রাব্খন্যা শ্রান্দিক্জা নিহন্না-_-আহক্কারশুগ্গ বালিকা 

বিরল । 

মন্দম্গীনালি গাক্লালি ন্সপীলালি-__মন্ু কর্তৃক রচিত শাস্ত্র 

সমৃত পঠিত। 

ল্রন্ক্ষঘিনা: ভনইগা; গিহীঘাগ্া: তামার কথিত 

উপদেশ সমূহ শিরোধাধা । 

নলদ্লিনা নান্বত্ী ন্ৃনুন:___বৃক্ষ হইতে পতিত বালকদয় 

কাদিতেছে। 

ক্াঘরনমীলী ভন: দন্বান-_-বাঁধ হইতে ভয় প্রাপ্ত মৃগ 

পলাইতেছে । 



৪ 

৫ । 

৬ 

( ১২৬ ) 

সানভুজী ভুলি: লতা ভন্নিষ্ুনি-_শাপ হইতে মুক্ত মুনি 

ব্রঙ্মাকে পুজা করেন । 

ঘ্রলব্ুন্মী জলী ঘান্নি-_ধনে লোভধুক্ত ব্যক্তি ধাবিত 

হইতেছে । 

শ্াহললিঘুষ্যা: অত্নাল: অন্ব' ম্মন্বনিন্তনি- শানে নিপুণ 

যাতিত্রকেরা যজ্ঞ আচরণ করিতেছেন । 

ল্দীভাঘক্ধা নালন্দা; কৃ:্বলীগিল'_ক্রীড়ায় আসক্ত 
বালকের দুখে ভে।গী । 

৫৯১ 

ন্রন্না: দীলদলি্রত্বা:__বসগণ পূর্বে বেবে পাত পশ্চাঁ 

প্রতিবদ্ধ । 7 

ব্ানাবূবিম: ঘাঘ্ব: ইন ক্সম্বনি-_পূর্বেব সুতি পশ্চাৎ 
অনুলিপ্ত সাঁধু দেবপুজা! করিতেছেন । 

অনু: দ্সনহ্বীনন ীলীভিলান:-_সমূদ্র অগস্ত্য কর্তৃক পুর্ব 
গীত, পশ্চা ত্যক্ত | 

নব্দনত্বি: লালন: হুন্ন লিন্হলি-__তল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব দেব 
নিন্দা করে। 

অন্ত হালী নল লজসলি- লক্মমণের সহিত রাম বনগমন 

করিতেছেন । 

স্বনত্বিলালা জান্দ: আসল নঘলি-_স্ুবুদ্ধি নামে কাক এখানে 

বাস করে। 



( ১২৭ ) 

বা! মণ: নি াহললি-দী্ঘকরণবশি্ট গরদভ- 
গণ তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। 

মহিষ! হালা ঘীম-পঞ্ডিত বনুযুক্ত রাজ! শোতিত 
ইয়েন। 

৭| শি্নলিখিত শৰগুলি বাবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা 
কর-- 

বঘুমননক্গ নালি, সই, ছিনুদয'। বই: &:. । 
মাহ, ময়ানমী, মাতমানান, অনঙানন, তান, 
মঃমনী, জেধ্য ববমাঙ্গাপিখানাযা, জানরিব') ঘষ্লি 
টান, ঘানানবনীমি: মনুনষণ, জাম, ম্যামনিয 
নন সাস্াা' বৃন্ধনাধিন', সুমনা তরমিনাননী, 
মি স্মানিঘ মিয়া, নষীনিনা, ভূনন্া্। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

বিভক্তিযুক্ত শব্দ 

বী বিভক্তি 

প্রথম পাঠ 

্ল্ান্ত প্ুংলিত্ 

১। কুগ্সহ্ঘ্বব্স ঘ্বলা নল ক্ছন:__দশরণের পুত্রদ্বয় বনগমন 

করিতেছে । 

বত: আানালি ললীন্টহাব্ি-_ঞষির ঝাক্য সমুহ মনোহর | 

অন্ী:লানা দীতিনা-_বন্ধুর মাত। পাড়িত। 

দিন: ক্সালন্হ হুঘ্বন-_পিতার আনন্দ বদ্ধিত হইতেছে । 

২। শ্্রান্তজাতী: ঘ্বক্নন্ালি স্সদস্নালি:__বালকদয়ের পুস্তক সমূহ 

অপহৃত | 

স্বন্দী: গাম্মলী 5ম মুনিদ্ধয়ের এই আশ্রম । 

বাল্ব: ' আলম স্সানক্জ্রন্নি--গুরুদ্য়ের ধেনুগুলি 

আসিতেছে । 

হালী: ললবী স্সব্জ-_দাতৃদ্য়ের মূন প্রশস্ত । 



( ১২৯ ] 

৩। খাজালা ভৃন্লা: জন্ডিলা;__-গজ সমূহের দন্তগুলি কঠিন । 

জরনীলা নন্বলানি লান্ঘালি-_কবিগণের বচনসমুহ মান্য 

নাঞ্লা লন্্মাব্ি লত্তান্নি- _সাধুদিগের কর্্সমুহ মহত । 

লান্তনা মলাধি ভু:ব্বিলালি _ভ্রতগণের মন দুঃখিত । 

দ্বিতীয় পাঠ 

অন্যান্য পুংলিঙ্গ শব্দ 

নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। এক একটা বাক্যরচন! 

কর-_ 

নম্বীবুন্ব: 

অকলাজ: 

ন্রিণঘ্বিল: 

নুত্বিমল: 
বাজ্ছল' 

স্টহ, 

ৰা, 

আঅভ্নল, 

হআমিল: 

ঢমীন্ুলী: 

অঙ্লালী: 

নিনস্ভ্বিনী: 

বুত্বিলনী; 

মজ্জনী: 

বৃুহী: 

বাম্বী: 

স্জ্মলী: 
নূর; 

বামিলী: 

নবান্ন 

যজলাসা 

লিনঘ্বিনা 

নুত্রিলনা 

বাকল 

ঘসা 
হানা 

অভ্নলা 

বুজ্বা 
লালিলা 



(১৩০) 
বব: বি্ববী: নন 

নিতৃম: নিতৃলী: নিতৃনা 
জলীতত্ব: জলীমন্ী: লী 
অল্ীহ্য অক্ধভী: বলব লা 
নক্জ মী: না 

মহ্য ননী: ধলা 

ন্মহ্স নী: দলা 

স্সহ্ত ্সলমী: হ্না 

স্সম্মুত্ স্সনূতী: সমীমা 

লল সানী: সব্মাঙ 

নন যুনমী: ুহ্মা 

তৃতীয় পাঠ 

স্্রীলিঙ্গ 

নি্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়। এক একটা বাক্য রচন। 

কর-_ 

নান্িজ্জাযা: ন্রান্িজ্নী: অ্বানিজ্ান 

যা: ুত্ী: ুস্বালা 
জলন্মা; জলল্মী: জললীনা 

ভ্রচ্া: মরমী: . সরলা 



১৯৩১ 

লালী: 

স্বব্নী: 

নৰিসিভী: 

অনিলী: 

অমী: 

লম্বা: 

ক্সলম: 

বুল: 

চতুর্থপাঠ 

ব্লীবলিঙ্গ 

দন: 

লবত্রলী: 

স্লীললী: 

জন্য: 

০১০৪৮ 

কনিলনী: 

লালিলা 

সহিমভা 

নীক্আা 
অহিলা 

লসামা 

সালা 

লালা 

লামা 

সালা 

দ্সক্ুসা 

দেল্লালা 

লগ্তলা 

স্ীললা 

জঙ্মব্যা 

নমবা 

ছনমিসা 



১ 

( ১৩২ ) 

অনু: অবূলী: অন্না 

বতলত বল্বতী: বলবা 
ল্য নমী: ননা 

মহ্স অনী: অলা 

জহ্য জ্বী: ন্না 

ক্সত্ম সনম: হ্মা 

স্সমুঙ্ম সমুনী: ক্সলীজা 

পঞ্চম পাঠ 

ষষ্টী বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত 

জবান: লিলহী অন্ত দাল্সলীঘহনজব্রহী-_জগতের মাতাপিতা 
পার্বতী ও পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি । 

সই স্সাজন্মচ্যত্রানা হন ম্সন্মবধ অহিচ্য/লি-_আমি 

আজন্ম শুদ্ধ রঘুবংশীয়দিগের বংশবিবরণ করিব । 

কল: যাত্যা; আ্সবনী অলছ্সন্ন-_স্ববর্ণের গুণ অগ্িতে 
সংলক্ষিত হয়। 

মনু: মনীনিব্ঘা মালনীন্র:-_-মনু বিদ্বান্গণ কর্তৃক মাননীয় । 

সমন: জন্য গ্সাহ্া; -ওষ্কার সকল ছন্দের প্রথমে জাত । 

লু: লত্বীব্জিনা ক্সান্:-__মন্ত রাঁজাদিগের প্রথম | 



( ১৩৩ ) 
৪ 

লিনন্তু: নন হান: পলা: ঘলানলান্ অন্মল: মং জত্ত্িল্ 
সনি লনা: _সুচালক সেই রাজার প্রজারা সনাতন 

পথ হইতে কিপ্িও যায় নাই। 

দকসানালন ব্বুত্সঘ ঘ লাব্যী অন্থি ব্যস্থীলন্বান্__প্রজাগণেরই 
উন্নতির জন্য তিনি তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ 

করিতেন । 

লল্রনলন্লজন অক্লাল: জাহ্সান্যি দল্ালুলনালি-__গুপ্তমন্ত 

সআ।টের কাব্যসমূহ ফলের দ্বারা অনুমেয় । 

সংস্কত কর-_ 
এই বুক্ষটী কাণ্তিকের মাতার স্তননিঃস্থত ছুদ্ধের রসজ্্ | 

সিংহের আক্রমণ অপেক্ষাকারী অধোমুখ সেই প্রজাপালনশীল 
রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল । 
রক্ষিত পৃথিবীর বষ্ঠ ভাগের ন্যায় (খধষির অনুজ্ঞ। প্রাপ্ত 
তইয়া ) বসপান এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট গধস্য ভোগ করিতে 

ইচ্ছা করি। 

তাদৃক লোকেব জন্ম লোকের উপকারের জন্য ৷ 
তনি নিজকে পিতৃগণের খণ হইতে মুক্ত করিলেন । 

সমগ্রসম্প্বিশিষ্ট পিতার বত্তে সেই বালক দিনে দিনে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । 

ধনুর্ধারী রক্ষিগণের সম্মুখেই ইন্দ্র য্ীয় হশ্ব অপহরণ 

করিলেন । 



৬5) 2 

হে দির মনীষিগণ কর্তৃক তুমিই যজ্ঞভাগে ভোক্তাদিগের 

প্রথম বলিয়া কথিত হও । তথাপি সর্ববদা যজ্ভকারী আমার 

পিতার ষজ্ঞনাশের জন্য কেন চেষ্টা করিতেছ £ 
উঠ কুম্তবোনির উদয় হেতু জল প্রসন্ন হইল । 
নঞদিগের সমুদ্ধবী সেই রাজ হইতে তাহার আপনাদিগকে 

রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না । 

অশ্বন্ষুপ্র 'এলাসমুহের উতপতিষুঃ ফলরেণুগুলি গজগঞ্চে 

সংলগ্র হইল । 

তাহার! রঘুকে তাত্রপর্নী সমেত মহোদধির মুক্তাসার প্রদান 

করিলেন । 

ভয়ে অলঙ্কারত্যাগী কেরলযোধিগুগণের অলকসমুনে চমু 

রেণু পতিত হইল । 

পুম্পিত পুনাগ বুক্ষসমূৃহ হইতে ভ্রমরেরা খষ্ভরী স্ন্দবদ্ধ 

হস্তিগণের গণ্ডে বসিতে লাগিল । 

হিমবানের এশর্ধয রাজ কর্তৃক জ্ভাত হইল, এবং হিমাত্রি 

কর্তক রাজার বল জ্ঞাত হইল । 

বারিমুক্দিগের ন্যায় সৎব্যক্তিগণের গ্রহণ ত্যাগের জন্য | 

মন্ত্রক ধষিগণের প্রধান আপনাদের গুরু কুশলী ত 2 

স্থরগণ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে পীত হিমাংশুর কলাক্ষর বৃদ্ধি 

অপেক্ষা শ্রাধ্যতর । 



দগবলা 

ভিলীনা 

লনা 
অভ্বলী 
সস্তা 

হল নল 

সঙগলা 

ভ্রিলীম্বা 

নুঘাঁ 
সক্কী 

ঘমলী 
বঙকলীঘল 

প্রথম অধ্যায়__পুরলঙ্গ 

(১) পতিশব্দ 

একবচন দ্বিবচন 

ঘলি: মনা 

লি অলী 

অন্সা লিষ্ঞা 

নন্য নলিক্যা 

নজ্য: অলিক্ষা 

লন্য: লন্সী: 

অন্সা নল্সী: 

নল 

(২) সখিশব্দ 
ত্বত্ত স্ববন্বাতী 

জহ্ববাজ বহতা 

জব্ত্সা অন্ভ্িষ্ৰা 

সব্ সব্ত্িক্া 

অব্য: ববিভ্র্সাঁ 

হ্বব্ত্স: বসা: 

বক্তা হব: 

স্বর 

ব্তবচন 

্নীল্ 
লিলি: 

দলিষ্ছ: 

লীলা 

অলিম্ 

বব্তাল 

স্বব্ত্রীল্ 
সস 

. জ্বব্ব্রিলি: 

বব্ত্রি্স: 

সব্ত্ি্স' 

বঙ্জীলা 
সবব্তিন্থ 



হলীযা 
নুতাঁ 
ঘজ্লী 
মন্ভী 
ব্মলী 
বকলীশ্ল 

হানি 

জা: 

বানী: 

রিও ও মা: 
বাীঝ্ৰ: 

হাৌঞ্: 

হানা 

বু 

8) ভিষজ (বনিজ, খত্বিজ, ক্রতুভুজ. ইত্যাদি ) 

ট্রিক ররর 

»কবচন 

লিমল্দ 

লিমজ 

মিনজা 

লিঙ্গ 

লিনজ: 

লিন: 

মলিমজি 

মিমজ 

দ্বিবচন 

লিললী 

লিনসী 

লিনব্ঞ্ৰা 

লিজন্ধ্আা 

লিমব্ঝ্আা 

মলিনজী: 

লিনলী: 

বহুবচন 

(িলস: 

মিস: 

লিনন্লি: 

লিমন: 

লিমন্য্য: 

লিমসা 

িমস্ু 



নক্হা, 

৮০২ 

নহে 

লস: 

ন্ে 

স্স্খঠি 

অনব্নআা 

বুনক্মা 

জুল: 

জুল: 

পাথিন, শব্দ 

অক্সালা 

লন্সালা 

নমিক্আা 

নমিষ্আা 

নভিক্আা 

নী: 

ক্র: 

স্ুনাল: 

ম্রম্ববি: 

ফুলজ্ম: 

ভুনক্য: 
জলা 

মহ: 

ন্িজি 

নবি 

নিক্ঞ 

লিজ 
শট 



( ১৩৮ ) 

(৭) পুমস্ শব্দ 
স্বলান্ দ্বলাধী স্বলাঘ: 
দ্রলাম দ্বলাষী দ্বব্ষ: 

ত্বঘা ভ্বষ্যা ত্বলি: 

দ্য দ্বন্সা ্ব্ম: 

বম: বক্তা দস: 
স্ব: দ্ববী: স্বনা 

ববি বনী: ্বস্ত 
দ্লন্ 

দ্বিতীয় অধ্যায়-_স্ত্রীলিঙ্গ 

(১) শ্রী শব্দ (তরী, ধী, ভা) 

স্বী: স্সিস্ৰী ক্মিষ: 

মি কিতা স্মিত: 

ম্মিযা স্বীমনা স্বীলি: 

স্মিত সীঙ্যা আবী: 

স্মিত: স্বীঞ্া স্বীক্য: 
স্বিআা: স্সি্ী; স্নীব্যা 

সিনা স্মিষী: স্বীন্ 
স্সী 

সাপ সত রর পিস সপ পিপাসা 

* স্ত্রীশব্দ সর্বত্র শ্রী শের তুল্য । কেবল প্রথমা ও সম্বোধনের একবচনে স্ত্রি। 



( ১৩৯ ) 

(২) ভ্রু শব্দ (ভু) 

ক্তনী 
ফ্ললী 

টি 

ক্লঞ্আ 

ক্ল্লা 

ক্ল-৬সা 

ফ্লনী: 
স্্ঠী 

করলা: 

ক্লুন: 

করন: 

ক্লর্মেল: 

ক্রন: 

কেন: 

ক্্না 

ক্লন্জু 

(৩) অপ. শব্দ (বহুবচনাক্ত) 

হান, 

হ্সনে. 

্সক্রি: 

কজন: 

ক্স 

ক্সনাঁ 

নন 



কুনু? 

( ১৪০ ) 

(৪) পুরু (ধুর্) 

হণ 

সৃব্া 

দু্লনা 
দু্লনা 

ব্রা 
নবী: 

সব: 
সি 

(৫) দিব 

ভিন 

হতনা 

হরজনা 

হনুলনা 

ভিন: 

ঘৰ: 

ভুলি: 

লুঙ্নন: 

ঢুবন: 

দস 
সা খ্ 



ঙ্সসাপী : 

সাল 

ক্সাঞ্িলা 

ক্সাতিল 

গ্মা(িস: 

দ্সাত্িস: 

হ্সাত্সিজি 

ক্সান্গী: 

( ১৭১ 

ক্সািসা 

হ্সাপ্রাসা 

ক্সা্ীমনা 

ক্সার্ধীলন্া 

ক্সাীলনা 

হ্সার্িনী: 

ক্সাজিলট: 

) 

(৬) দিশ শব্দ 

(৭) আশীস্ শব্দ 

ভিন: 

কিনল: 

ভা 

হিসি 

সাল: 

্সাঢাস: 

ক্সাপ্গালি: 

সাঘীলট: 

সাব 

সালা 

ক্সার্তী:আ 



ব্সন্ভি 

হ্সন্লি 

ভব 

গ্ 

সবল: 
ও 

সন, 
্ 

ক্স 
গু 

( ০১৪২ 

কস্হিয্যী 

ক্সন্িষ্ছী 

ক্সজি লনা 

হভ্িলনা 

দ্সন্লিলনা 

ক্স: 

ক্স: 
গছ 

জন্নু ব্য 

লন হ্যা 
তি 

জান্ন্সা 
চন 

৩ 

তা 

ও 

 জন্কু বট: 
€ 

লন্ল ক্যা: 

) 

তৃতীয় অধ্যায়__ক্লীবলিঙ্গ 

(১) অক্ষি (দধি, অস্থি) 

(২) কর্তৃ শব্দ 

ক্সন্ীব্ছি 

ব্সব্বীব্ছি 

ক্সন্লিলি: 

স্সন্লিলন: 

জ্সল্্ধিন: 

ক্স 

ক্সন্দিলু 

ল্দন্ন যি 

জন্নু লি: 

জন্ন লি: 



( ১৪৩ ) 

(৩) নাঁমন, শব্দ 

লাবনী 

লাব্দী 

লাললনা 

লাললনা 

লাললনা 

লাবনী: 

লাজ্বী: 

6৪) অহন্ শব্দ 

স্সরটী 

সসক্ী 

ক্সন্ভীলনাঁ 

ভীলনা 

ক্সব্বীলনা 

ক্স: রর 

কস: 

লালালি 

লালালি 

লালি: 

লাললন: 

লাল: 

লাৰ্লা 

দব্কালি 

সন্লি: 

ক্স 

কসন্ভীলন 

সসন্ভু বু 



নানি 

নাতি 

নামিলা 

নামিল 

লামিল: 

নানিল: 

নামিলি 

নান্ছিল্ 

পুংলিঙ্গ 
ভন 

লা 
জালা 

ভালনা 

জালনা 

জনা: 

( ১১৪৪ ) 

(৫) পাযিন, শব্দ 

আাস্তিলী 
নাভিলা 
লানিলনা 

লাতিনা 

দামিলনা 

লানিলা: 

লামিলী: 

চতুর্থ অধ্যায় 

(১) দ্বি শব্দ-_দ্বিবচনাস্ত 

ক্লীব ও স্ট্রালিঙ্গ 

সামীলি 
নাম্বীলি 
লাঘতিলি 

আানিজলন 

লামিলন 

লাণিলা 

নাষিম্ত 

সংখ্যাবাচক শব্দ 



পুংলিঙ্গ 

লীল্ 
লিজি: 

নিলন: 

িলন: 

লমাহ্ছা 

লৈলস 

লাখ: 

স্তুখ্: 

ন্ন্তুলি: 

ল্রন্ুন4: 

ন্রনুলন: 

ভবন 
০ 

(॥ ১৪৫ ) 

(২) ভরি শব্দ-_বনহুবচনাস্ত 

স্্ীলিঙ্গ 

লিক: 

লিক: 

লিষ্ভলি: 

লিষ্ভলন: 

লিব্ভষ্ঘা 

লিব্তঞন 

ক্লীবলিঙ্গ 

লীব্ি 

লীষ্ছি 

লিলি: 

লিলন: 

লিন: 

লআাহ্া 

লি 

(৩) চতুর্ শব্দ-_বহুবচনান্ত 

নত: 

স্লক্ৰ' 

ন্রলব্ঞনি: 

ল্রলব্তলন: 

ল্রহলাৰি 

ন্রহনাৰে 

ল্রজুনি:. 

ল্বন্ু্ন: 

নুন: 
ল্বতুব্যা 

ত 

অন্বুন্ব 



( ১৪৬ ) 

_- বহুবচনান্ত (8) পঞ্চন ১ সন্তন২, নবন১, দশন্. 

লজ 

ণজ্্ৰ 

লভ্তবলি: 

লবন, 

দক্ত্বলন: 

সল্ত্বানা 

নক্বব্ব 

(৫) বষ্ শব্দ (৬) আঞ্টন্ শব্দ 

ক্সন্তা 

টা 
ক্সন্ডা 

টা 
সভলি: 

ঠা 
ক্সম্তমন: 

ঠ 
সম্গুলন: 

আভল: 
নি 

মব্যা 
সন্তান অতুব্ধ 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

সাহিত্য পরিচয় 

১। লঙ্ভাত্নন্য দুনলাহ্া অ্রকইন্া ঘলী লুবনা ্সন্িনল 
ভিলঅনা লব্ঘা জলন্রনাঁ লজ্জা ভন্তাহিলা । হ্স্ুহল্- 
দলালব্ভব্বস্া নগ্ভা ভৃভিলা লানিলী জ্থলবাঁ জাগ্ন জম । 
হিল হিল না হিনভ্রলালা ল্লানব্আসমআাল্ নিঘনাল্ 

ওনলিলম্রলী। নন্ত্র্দিথা না নন্নুসল: নালননা তুলি 
নরাধলল লান্লা ম্সান্তুলন্বান। নহংন্ত স্স্তত্বী ঘা লালা 
ননী লিমিভ্বা লনী ভলাভ্সাঁ দামা। ভ্বলবলী লল্ভীল্মনী 
সুপ্তি: লঞ্ষিন্ ক্সণন্স ন্র্মি ল বাহ্ছনি আ। লঘ্া প্সি 
নলন্নব্ম ছিইদা: জনন্ধন্তলি হন ন্সন্মন্নানজা:। জা 

নত্বীলা লত্মরমনা লন্হাক্ষিলীবক্ধনগু জলিলদ্ুলক্ঈী; জুন: 

হলন আ। লিঘান্রিলী লা দুঅন্মাজ্সব্বনিত্যা: ভনইঞন্দান্ত 

ভনহ্সিলা: | ক্স বা লাজ্ৰান্ সহ জজ: সামা । নিজব্লা 

হন্সংসমীন্হ ঘতিভ্্া জন ঘা লল্নীনিলাদুজ্ববন্ুত্ত অল 

লিল্িলা । লাহহ্; জভাবিন্ দিনত; ঘলীদ লা জন্জাঁ দস 

সত হক্জন নু লিলা ক্সাহিভুনাল্। 
মহাদেবের পুর্ববভার্ব্যা দেহত্যগ করিয়। পর্ববত সমুহের 

অধিপ হিমবান্ কর্তক সেই শৈলবধূ মেনকায় জীত হইলেন । 

উজ্জ্বল দীপ্তি বিশিষ্ট সেই কণ্ত। যুক্ত হইয়া মাতা অতন্ত 



৬ 

$ ( ১৪৮ ) 

শোঁভ। প্রাপ্ত হইলেন । প্রতিদিন সেই কন্যা বদ্দিত হইতে 

হইতে স্থন্দর অবয়ব সমূহ লাভ করিতে লাগিলেন। 

বন্ধু লোকেরা বন্ধুপ্রিয় সেই কন্যাকে পার্বতী এই 
বংশগত নাম ধারয়। ডাকিত। কিন্তু তিনি মাত কর্তৃক 

তপ হইতে নিবারিত হইয়। উম। নাম প্রাপ্ত হইয়ছিলেন । 

পুলবান্ পর্ননতের নয়ন সেই অপত্য দেখিয়। তপ্তি লাভ 

করিত না। বসন্তকীলের ভ্রমরসমূহ টত-কুম্থমের প্রতিই 

অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকে । তিনি সখিগণ প্রিবুত হইয়। 

মন্দাকিনীর তারদেশে খেলানা সন্তান সমূহ লইয়া বল 

আনন্দিত হইতেন। পুর্ববজন্মের শিক্ষিত বিদ্যা সমূহ 

শিক্ষ(র নয়সে সেই মেধাবিনী কন্যাকে আসিয়। সেব। করিল । 

অনন্তর তিনি বাল্যকালের পরবন্তী বয়স প্রাপ্প হইলেন। 

মনে হয় এক স্থানে সন্নিবেশিত সৌন্দর্য্য দেখিবার 
ইচ্ছ! করিয়। বিশ্বস্ছক করুক তিনি সকল উপম! দ্রব্য সমুহের 

একত্রীকরণের দ্বার গঠিত হইয়াছিলেন। একদিন নারদ 

পিতৃসমীপে তীহাকে দেখিয়া হরের একমাত্র বধু ভইবেন 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

নাহ্ঘ নিপক্জনা: হিনীজ্দল: উিন্ট দ্ববীঘান্ আতন্মুৰ মাল 
ন্ছুলি ক্স। ন ল্বজ্জনীঘব্ড ঘঙ্মহ্ঘ আলা দম্িন্ 
'সঘনালি: আান্লি: ভনহ্সিলা: | উই লহানল্, ভূর: দু 
হজক্নান, ভ্তভিজান্ ঈ্ব তনসুল ক্সলহল লিজুদ্লয নুষ্য' 
লল; | ক গ্সল, না ন্ন: লা বল্ ক্সলীর্ঘ নীজ ভর্ম নন: 
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লহাল্রহ নিজৰ তন্দল। ন্সল: নিজ দলন: ভি লী: 

লনা । নল লিষ্কলি: স্নহ্আালি; দন্সুব্সিলিত্বনালা 

জ্াহ্্না অন: | ব্লীদ্ঘা বিল্ঞল্ঘা ছ্রিসাজলয্ৰীহ্ত্ৰ লন 
লুষ্টলাা। দ্বদ্ধিন্ঞা: দিলা আনা । জন্তুঙ্ছীনি ব্যালিত্তব 
লবাুন্নী নিহন্নক্র:,১ জবাভাভি্হিলাভিষ্ন জজভীঙ্গী 

লিহীহন্র: | ৪ লহালল্ লে ঘহিন্লভুহাতিনব্ কব্বাজ:, 

লন্বীঘহাতিতন তিল: আতহাহিন ছুল্দিঘন্রলকাতীব্ম: 
অহ্লাধ্যাকিনন্ লুছম:, নুন্বাহিব্ লন: । ঘন্ব বি্বুনিমু 
লন অথান্জালল লবলি । সম্ঘন: আলা নাল্লাঁ ল্সাভি:, মল্: 

মালা জন্ম, ক্নবা: আলা দন্ন নাঘা জর নন: | ল্ 
দিন্তপ্ামণি দিলা, হনালালনি তুনলা, নিনালা ব্রা ক্সমি। 

াহন: লন জা ভ্বীনা ল লীল্য লীলা ল নস্বস্ব 

নিলা ছমালা জ্ঘন্রভ্ত | 

তারক কতৃক উত্পীড়িত হইয়! দেবগণ দেবেন্দ্রকে সম্মুখে 

নরিয়। স্বয়স্থর (ব্রঙ্গার ) স্থানে গমন করিলেন । ঠাভাঁর৷ 

সকল টিকে মুখবিশিষ সকলের অফ্টাকে প্রণাম করিয়া 

শর্থযুক্ত বাক্যসদুতের দর! স্তরতি কপিলেন। হে ভগবন্, 
সষষ্টির পুর্বেব একরূপ বিশিষ্ট, স্থপতি কালে নিভিন্নতা প্রাপ্ত 
হতএব ত্রিমুত্তি আপনাকে নমস্কার । হে জন্মহীন, জল 

সমুহের মধ্যে আপনা কর্তৃক যে অব্যর্থ বাজবপন করা 

হইয়াছিল তাহ হইতে চর।চর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব 

বিশ্বের অফ্ট) আপনি লেকদিগের দ্বারা পুজিত হয়েন। 
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আপনি তিন অবস্থার দ্বার! প্রলয় স্থিতি এবং স্থগ্রির কারণ 

হইয়াছেন। স্্ী এবং পুরুষ স্যষ্টি করিবার ইচ্ছার দ্বিধা 
বিভক্ত শরীরবিশিষ্ট আপনার শরীরের ছুই ভাগ পৃথিবীর 
মাত। ও পিত। বিবেচিত হয়। জন্মহীন আপনি জগতের 

জন্মদাতা, অন্তহীন আপনি জগতের অন্ত, আদি হীন আপনি 

জগতের আদি, নিরাশ্বর আপনি জগতের ঈশ্বর । হে ভগবন্ 

আপনি নদী ও সমুদ্রাদির ন্য।র রসবিশিষ্ট, পর্ববতাদির ন্যার 
কঠিন, ঘটা দির ন্যায় ইন্দ্িয়ের দ্বারা বোধা, পরমাণু প্রভৃতির 

হ্যায় সুধন এবং তুল! প্রভৃতির হ্যায় লঘু । এই রূপে সকল 

গুণল/5 বিষয়েই আাপনার বথেচ্ছ।চার রহিয়াডে । ওক্কার 

ঘে সমুদয় বাকোর প্রমম, বঙ্গ যে সমুদয়ের কর্থা, সর্গ যে 

সমুদয়ের ফল, আপনি সেই সমুদয়ের অস্টা!। আপনি 
পিতপুরুষগণেরও পিতা, দেবগণেরও দেবত।, অস্টগণেরও 
অষ্ট। । সনাতন আপনিই হবি ও ভোঁতা, ভঙ্ষা ও ভোক্ত।, 

জের ও ছন্তাতা, ধ্যানকারা ও ধ্যানের বস্কু | 

সংক্কত কর-__ 

অনন্তর রাবণপ্রগাড়িত দেবগণ (গ্রান্সানের। মেরূপ 

বৃুক্ষতলে গমন করে সেইরূপ) হরির নিকট গমন করিলেন । 

অনন্তর সুরদ্বিষগাণের বিনাশককে প্রণিপাত করিয়। প্রাঞ্লি 

হইয়া তীহারা তাঁকে অর্চনা করিলেন । পুর্বে বিশ্বস্রষ্টা 
পশ্চাৎ বিশ্বধারী এবং বিশ্বসংহ্র্তা, অতএব তিনরূপে প্রকটিত 

আন্রারূপ আপনাকে নমস্কার । .আকাশে উৎপন্ন একরস 
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বিশিষ্ট জল যেমন পৃথিবীতে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রস 

প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিকৃতিহীন আপনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 

করেন। পরিমাণ হীন আপন। কর্তক লোকগণ পরিমিত 

হয়, স্পৃহাহীন আপনি লোকের কামন| দাঁনকারী। অপর 
কর্তৃক অজিত, আপনি স্বয়ং জি, এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়! 
ব্যক্ত সমূভের আদিকীরণ। মনীবষিগণ কর্তৃক আপনি 

হৃদয়স্থ, অথচ আবোধ্য হেতু অতি দূরস্থ বলিয়া জ্ঞাত। 

আপনি নিষ্কাম অণচ তপন্সী বলিয়। বিদিত। আপনি দয়ালু 

অথচ দুঃখহীন। আপনি জর্ববন্ক আথচ কাহারও জ্ঞাত 

নহেন, আপনি সকলের জন্মদাত। অথচ আপনার কোন জন্দ- 

দ[তা নাই। আপনি সকলের প্রভূ অগচ আপনার কোন 

ঈশ্বর নাই। আপনি এক হইয়া স্বরূপে অবস্থান করেন। 

জ্ো।তিম্্র আপনি যোগিগণ কর্তক ভোগ হইতে নিবুক্ত 

চিন্তের দ্বারা মুক্তির জন্য উপাসিত হয়েন। পুরুষার্থসাধক 

উপায়সমূহ শান্স কর্তৃক বন্তভাগে বিভিন্ন হইয়৷ আপনাতে 

নিপতিত হয় । আপনাকে স্মরণ করিয়াই লোকের! পবিত্র 

হয়। 

ষ্য: বিন্বীজীক্য: বগ্াঘা: ব্বুনী: স্মুলা শ্রদ্ধা: লান্ বলি । 

জিনিহ ঘুজাক্ ) জন মৃত্সাজ ভ্দ্ানন: ব্ালালিক্জী হ্যুনি: 

লূমা ? ক্সন্িসা সতলান্ দন্ত তি জ্ব্তিনজ্ীতি বু 

হল । দব্বিলঘ: ঘাহ্য: লন্ভা্ উলনীহ্যত্য দাফন: তুন্ 

ক্সাম্মিন: | জ্নহত্ৰ অহাদ্বীন: আন্ত: লহলক্ষান্ত্রী হুল ভু 
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গালুলন: হাজন্র গনি । অলব্ম হৃব্ভীগনি লিহ্বীজবজ: 

অন্ ব্ণীঘান্ সাল: | ন্সাকিল্সাস্ব দনামন্ত্রিব্য যীলন্লা: অন্ন: 
ভিলন্মহ্না জু ব্সিলা: | লন: ক্ব্ক্বিননলঘ: অন্ন: 

দনাভযুন্সালি ক্সম্মাঘি জন অন্মন্ন। কৃহ্াহ্যালণি জু্র।ল 
নবালন জঘনন্নি । 

বি জুশ্র অঅন্নহ: নহাজিলা: ? ক্সল অলামলা: ঘুশ্ব লা 
জি আাল্বচন । নল্লীক্ধালা ভি; লমি ন্সনয্জিলা, হান 

সুৃত্মান্ত্ হন । 
নলী নান: লন বুক্' দিলনাল্। নাল্রব্সনি: মাল্নি: ঘল্ 

জব্লাল নহুনি__ ক ল্যানল্, ন্সক্লাজ ভু অব: স্সমিজল। 
মনল: জ্বল লব ভীত: লাহজাক্য: লক্বান্ ক্সম্হ: লাজ্ালা 
ভতপ্রনাষ ছুলজন্: হন ভন্মিল: | স্সত্ম ছু হলি: লালন্নলন 

সান নিলহলি নানব্মালব্ঘ ভীঘিজ্সান্ত জলন্লালা তব্ম ম: 
ননি। ল্ন্দ: অহ্সালি: জন্লালি: জহ্যঘন্$তি ল লিমনন। 
ন্রান্ব: তত্যান লিন্রলনলি: বল্ লীন্সা লন্হ লন্হ ভ্রানি। 
লন: অন্ন ললবনা তন্ভতক্স ঘ্বচ্মলজ্মাহনন্নহা ল ববন্না। 
হিনা লি: লত্ঘ তনাঘল আীবস।লি কলালি লল্সভা ক্সলিঘল্লল 
ব্ল্বব্লি। নান্তজ্িসনুব্বা: ঝুলভ্লা: হিঅহসকীঘলা ঘৃন্য 
লিঘামা হল ঘনন্ন। হুন্হী$নি লাহজ্জানুন্ক্টানজী ভুনদাদিন: 
লন্মহুলন্ধুন্তধলি: ল্য ন্সানুন্ুব্ঘ লিন । 

সেই দেবগণের নিকট যথার্থ স্তৃতি সমূহ শ্রবণ করিয়। 

বিধাতা ্াহাদিগকে বলিতেছেন_-:তোমাদের কি হইয়াছে ? 
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তোমাদের মুখ হইতে স্বাভাবিকপাপ্তি কেন লোপ পাইল 2 
তেজের নির্বাণ হেতু ইন্দ্রের বর্জভগ্নকোটিব দেখাইতেছে । 
বরুণের পাশ মন্ত্রের দ্বারা হুতবীধ্য সর্পের দুরবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়।ছে । কুবেরের গদাভান বা শাখাভগ্ন বুক্ষের ন্যায় 

শক্রগণ ভইতে পরাজয় বিবৃত করিতেছে । যমের দণ্ড ও 

নিস্তেজন্দ হুইয়! গতি লনু হইয়! পড়িয়াছে । আদিত্যগণ 

তেক্তক্ষয় হেতু শীতল ভইয়। চিত্রাঙ্কিতের ন্যার রহিরাছে । 

বার়ুসমূহ গতিকুদ্ধ 5য়! প্রবাহহীন জলের ন্যায় বোধ 

হইাতিচে। কজুদ্রদিগের মস্তক ও পরাভৰ জ্ঞাপন 

করিতেছে | 

(তামরা কি তোমাদের অপেক্ষা বলবান পুরুধগণ কর্তৃক 

পরাজিত ভইয়াছ 2 এখানে সমাগত ভইয়া তোমরা 

আমাকে কি প্রার্থনা করিতেছ ১ জগৎ সমুহের স্চষ্টি 

আমাতে অবস্থিত, কিন্তু রক্ষ! তোমাদের হাতে। 

ন্ম্তর ইন্দ্র বিপাতার নিকট বুহস্পতিকে প্রেরণ করেন । 

বাচস্পতি প্রাঞ্জলি হইয়। কমলাসনকে বলিলেন_-হে ভগবন্ 

হামাদের পদ শক্রগণ কুক অধিকৃত হইয়াছে । আজাপনার 

নিকট হইতে প্রাপ্ত বরের দ্বারা উদ্ধত হইয়। তারকা ন।মক 

মহা অসুর জগণ্ড সমুহের ধ্বংসের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় 

প্রাৃভতি হইয়াছে । ইহাব নগরে সূর্য কেবল মাত্র সেই 
পব্যন্তই কর বিতরণ করিতে পারেন যে পধ্যন্ত ন! সরোবর 

সমূহে কমলের বিকাশ হয়। চন্দ্রদেব সকল কলার দ্বারাই 



( ১৫৪ ) 
৬. 

কৃষ্ণ পক্ষে ও ইহাকেস্লুনবা করেন। পবনদেব উদ্যানে 

নিষিদ্ধগতি হইয়া ভয়েবধীরে ধীরে প্রবাহিত হুইতেছেন। 

খতু সকল ক্রমিক সেব৷ পরিত্যাগ করতঃ পুষ্প সংগ্রহে 
নিযুক্ত থাকিয়া ইহাকেই সেবা করিতেছেন । নদী সমুহের 

স্বামী (সমুদ্র) তারকের উপটৌকনযোগ্য রত্র সমূহ অতি 

যত্রে রক্ষা করেন। বাস্ুকি প্রভৃতি ভূজঙ্গগণ স্থির প্রদীপের 

কার্ধ্য প্রাপ্ত হইয়। রাত্রিকালে ইহাকে সেব! করেন। ইন্দ্র 

ও ইহাঁর অন্ুগ্রহাপেক্ষা হইয়া দূতবাহিত কল্পতরু পুষ্প 

সমুহের দ্বারা ইহার আনুকল্য ভিক্ষা করেন । 

৫। বাংল! কর-- 

লা: ললল্ম মণ্ান্সায় 

নক্মিন্ বকুনি হ্ত্রনা: | 

ন্নুতন্ (বলিলেন) ললীজ্বব্বন্লাৰ 
লক্ামা নন্বল লন: ॥ 

মবনন্ ন্দলাহ্ল 

হানব্যী লাল হাল: | 

মভ্জান্ লী (আমাঁদিীকে) নান নীত্মান্ 
আ্ালিন' নল গলগল: (পারিতেডি) ॥ 

হ্যা লজ নহী ভল্ল: 

দীনল লবন হ্তহা। 

লালঘন্নস্ মলিন 

বঠ্ন নহ্য জলা ॥. 
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ভস্ইনযলি বীল্দা হ্লীল্ 

ক্জ্ডিনান্ (সন্তরান্ত ব্যক্তি) ন্থানি কৃষ্মনি: (হিংসা করে) 

আলী (ইন্দ্র) লিভ্জ্া (ক্র) হালাল 

সনসনিনু লিক্ছ্ছলি ॥ 

ন্বতলীল্ অল্লাল্ লঙান্নতাল্ 

লাক্ব্যালবহাক্আা । 

স্সলিল্দাললি তুত্র্ম? 
নরৰ্ালল লীছিল: ॥ 

লিল ব্লু: দনঘলি 

লাজ নালি ল লাক্ল: । 

লব্লীন্লিলান্বা ল ভদ্া 
ববুজী5দে ল হ্নল ॥ 

লল্ লক্কল্ লা(আমাদের) নম্ক্বন্মাল্ 

বাজান ভরীব্তুঙ্মলাল্ । 

লাম লহ মবানল্, ৯ 

ভান জদ্ল লক্ষনিখী 

হনভুজী ক্তুই: কক: 

বিন্ননিলা নলীওলজীল্। 

লক্না নিহিলব্রত্ 
আনা ভুহাজল: ॥ 

লল বান্লতলঅন্দাব্যা 
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জল্বলালাক্ত্র হলনা । 

লস -্এই5ক্লী টি (হই) আন্দভজ্যা 
লক্ন্ঘ্লভ্ লল্বআা ॥ 
লা জ্দীন্লভ্রল্(উলেখ করা) স্সঙন্ক্লালাল্ 
ব্ন্লী বলাল্লা বক্জভা। 

লব্াল্ ব্য লাল্সাহ ০৯ 

ভন্নেলাল্তব্তআ লিল্লল(ত্যাছে) ॥ 
হলেন্জ্্র ত্য দিন লাল 

লবন লব্নুানইল | 

হল লন্লত: লভ্ল 
সন্ট্্গাক্লও বর (ভই/7লন) কেকা ॥ 

হলি নিজ: 

তলাবালী ললাজ্্লি: । 
আনক্কলল্বাভানাব্ি: 

লীললাব্লা(সন্্) সঙান্নলি: ॥ 
ল্ঙলন্মুলল্ ব্যহ্া: বাভ 
লবলিজ্ঞুম ললল লা: | 

হলা লিলীল্আ বল লিষ্ট 

ন্লীল্দালা ভিলক্দাক্সআা ॥ 

ব্যান হুন্যহ্ক্স হল 

ব্সলভ্ঘান্সিনলভ্লিজী 1 
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ব্ব্ববকম আকা ল্ব্স 

কক লিব্বকলহনব্র : ॥ 
কথ াহন্াক্য লিক 

স্মীজ্দীন্ুবলল।ক্ | 
নিহ্হ ভুল বলবাবান্ভর 

ক্রহলকক্নাল স্লন্ৃতিজল ॥ 

লজ হল লাভ ক্রুল্লা 

সল্প ব্লক ল্বব্হল্দ | 

আল ভন লিজ্া 
করব আন্টি ব্ালম্যাচ্ $) 

হক ক্মূলক্্য ুলিগী 
লিহ্হক্কিজ্(দেব)ছুজ্ন: | 

ৈলাকন্ ঘুক্বন্বাক্লাল্, 

ক্ভমন্লীল্যলবক্ভ্দুল: ॥ 
ল্মলনীল্(বলিলেন) লিভুন্যাল্ বজ্টাল্ 
ব্বললাল্ অব্বন লন্ভিলাল্ । 
বর্ণ কমল জু লা 

ভিলা মুন্নি বাকা ॥ 
বনু দী।ল বাকা 

বব ল্লিক্্ালিলান্মন্ন | 

বলা লু কুক্াজম- 
হ্যাঁ আল ॥ 
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ুক্ম অন হতৃকলাহ্যি 
কগ্গ নরম ্বলালি স্ব । 

নল্ক্যাজি লানুন ভীজ 

 দান্বঘল্ ছঘিলীলিলা ॥ 

সেই সময়ে মহধি ব্যাসদেবও সেই উদ্দেশ্যে শোকাভিভূত। 
গান্ধারীর নিকটে আসিলেন। গান্গারীকে সম্বোধন করিয়া 

ব্যাস বলিলেন__মা, তুমি চিরদিন স্ুশীলা ও ক্ষমাশীলা, 
আজ কেন কুপিত৷ হইয়াছ ১ যুদ্ধের সময় দুধ্যোধন প্রতিদিন 

তোমার নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিলে তুমি 
তাহাকে বলিতে--যেখানে ধন্ম সেই খানেই জয় । তোমার 

মত সাধবীর বাক্য কখনও মিথ্য। হয় না, তাই কুরুক্ষেত্রের 

মহাসমরে ধন্থন জয়যুক্ত হইয়াছে, আধন্ম বিজিত হইয়াছে । 

আজ মা. সেই কথা ম্মরণ করিয়া কোপ শাস্তি কর। 

পাশুবগণকে ক্ষমা কর। 

নভা লন্বনি ন্ৰাবইলন্্ লভৃঘ ীল্ালিক্লুলা আন্বাৰী" 
ক্সাবাহ্য অহুনি হ্ম-_ম্জব্রন স্বাা ললানলী ভর লজ 
আজ্দুল জ্ক্ণিলা ১ যু: সাল অন্ন: কআসমিল: আান্বলালী 
ৃক্জাছিন: লনা তহিভ: অলীঘব্ম্ননীজম: | লনবানগ্া: 
ঘাহননা: ল্ান্ছ ক্সলীন্বা হত । লগ্াছি জ্ৃকবিলবলৰ অন্ধ হন 
জলা ক্সঅন্জাঁ নিজিন: | গ্সলহ্লা হাতা লন লান্ব বহম.ন্য 
জীন অস্পন্স নাহ্নান্ লব । 

7 [সমাপ্ত 








